
 

Aula 
10A Substantivos - Definição 

Substantivo é a classe variável que nomeia objetos, pessoas, lugares, 
sentimentos; enfim, tudo que possui um nome. 

FORMAÇÃO DOS SUBSTANTIVOS 

Primitivos: Criam outras palavras. Ex.: terra, casa 
Derivados: São criados a partir de outras palavras. Ex.: terreiro, terreno; 

casebre, casinha 
Simples: Formados por apenas um radical. Ex.: cabra, tempo 
Compostos: Formados por mais de um radical. Ex.: cabra-cega, 

passatempo 

CLASSIFICAÇÃO DOS SUBSTANTIVOS 

Comuns: Qualquer ser da espécie. Ex.: rua, praça, mulher 
Próprios: Um ser específico da espécie. Ex.: rua Rio de Janeiro, praça 

Duque de Caxias, Isabela. 

Atenção: Os substantivos próprios serão sempre escritos com inicial 
maiúscula. 

Concretos: Nomeiam objetos, lugares, pessoas, animais, seres 
imaginários. Possuem forma. Ex.: Carmem, mesa, urso, fada, dragão... 
Abstratos: Nomeiam ações, estados, sentimentos, qualidades.... Não 
possuem forma e não é possível visualizá-los. Ex.: alegria, tristeza. 

Atenção: Quando quero visualizar alegria posso desenhar um sorriso, 
por exemplo, mas não a alegria. 

Coletivos: Nomeiam um agrupamento de seres da mesma espécie. 
Abaixo lista de alguns coletivos: 
 

Alcateia = De lobos Flora = De vegetais 
Álbum = De fotografias Pinacoteca = De pinturas 
Bando = De aves Rebanho = De animais (bois, cabras, etc.) 
Elenco = De artistas Time = De jogadores 
Enxoval = De roupas Vocabulário = De palavras 

 

01. Com suas palavras, defina o que são substantivos. 

02. Retire os substantivos do texto abaixo: 
 

Saber escolher! 
Certa vez Nasrudin se viu em grandes apuros. Em uma viagem através de 

um país estranho foi confundido com um malfeitor foragido da justiça. Foi preso 
e condenado à morte. Nasrudin quase não teve tempo de acreditar no que 
acontecia. Quando enfim percebeu a gravidade da situação, colocou sua intuição 
no sentido de se livrar daquilo. A forma, ele nem imaginava. 

Como era comum naquele país, o condenado tinha o direito de satisfazer a 
sua última vontade. Quando foi perguntado qual era a sua última vontade, 
Nasrudin disse: “Escolher a forma da minha morte!” 

O Juiz disse a Nasrudin: “Você foi condenado à morte e a forma como isso 
se dará não é relevante na questão. De que forma você quer morrer?” 

Nasrudin, aliviado, respondeu: “De velhice!” 
 

03. Forme substantivos abstratos de acordo com o exemplo. 
Ex.: menino feliz - a felicidade do menino 
 

a) homem triste e) crianças pobres 
b) edifício alto f) homem livre 
c) mulher viúva g) recordar a cena 
d) imprimir o livro h) atualizar os conhecimentos 

 

04. Forme substantivos derivados de: 
pedra - livro - flor - jardim - mar - telefone - laranja - arte - trabalho 
 

05. Classifique os substantivos abaixo, em ao menos duas categorias, 
como no exemplo: Mulher: Primitivo, simples, comum e concreto. 
 

juventude - pessoa - cobra - solidariedade - vítima - Itália - jornalista - 
criancice - onça - medida - águia - artista - classe - criatividade - indivíduo 
- cata-vento - estudante - jacaré - testemunha - dentista - rebanho - 
carrasco - confeiteiro - queda-d’água - ferimento - Terra - tratamento - 
alface - guaraná - couve-flor - time - acompanhamento 
 

06. Diga qual é o substantivo coletivo de: 
Estrelas – parentes – alunos – uvas – veículos – moradores – lobos. 


