
 

Aula 
12A Substantivos – Flexão de Número 

1) plural nos substantivos simples 

Regra geral: o plural é formado pelo acréscimo da desinência -s. Ex.: 
mapa/mapas, degrau/degraus 

Terminados em -ão: plural em -ões, -ães ou ãos. Ex.: questão/questões, 
capitão/capitães, irmão/irmãos 

Terminados em -r, -z: acréscimo de -es. Ex.: bar/bares, raiz/raízes 

Terminados em -s: acréscimo de -es quando forem oxítonos; invariáveis 
quando não forem oxítonos. Ex.: país/países, lápis/lápis 

Terminados em -l: substitui-se o -l por -is. Ex.: anel/anéis, álcool/álcoois 
Exceções: mal/males, cônsul/cônsules. 

ATENÇÃO: Os substantivos terminados em -il flexionam-se de forma 
diferente: quando oxítonos, trocam o -l por -s (fuzil/fuzis), quando 
paroxítonos, trocam -il por -eis (projétil/projéteis). 

Terminados em -m: trocam -m por -ns. Ex.: atum/atuns, álbum/álbuns 

Terminados em -x: são invariáveis. Ex.: látex/látex, xerox/xerox 

Terminados em -zito, -zinho: pluraliza-se a palavra primitiva sem o -s e a 
terminação. Ex.: balão + zinho = balõe(s) + zinhos/ balõezinhos 

2) plural nos substantivos compostos 

Flexionam-se os substantivos, adjetivos, numerais e pronomes sem 
preposição entre eles. Ex.: primeiro (numeral) - ministro (substantivo)/ 
primeiros-ministros 

Não se flexionam os verbos, advérbios e demais palavras invariáveis. Ex.: 
vira(verbo) - lata(substantivo)/ vira-latas 

Elementos ligados por preposição: só o primeiro elemento é 
flexionado. Ex.: mula-sem-cabeça/ mulas-sem-cabeça 

Palavras repetidas ou onomatopaicas: só o segundo elemento é 
flexionado. Ex.: pingue-pongue/ pingue-pongues, reco-reco/ reco-recos 

Quando o segundo elemento limita ou determina o primeiro: só o primeiro 
elemento é flexionado. Ex.: caneta-tinteiro/canetas-tinteiro, peixe-boi/ peixes-
boi 

 

01. Com suas palavras, diga como é formado o plural dos substantivos 
simples? Dê exemplos. 

02. Com suas palavras, diga como é formado o plural dos substantivos 
compostos? Dê exemplos. 

03. Escreva no plural: 

a) degrau, troféu, herói, balão, canção, coração 
b) questão, opinião, casarão, paredão, vozeirão, alemão 
c) cão, capitão, pão, tabelião, cidadão, cristão 
d) irmão, tórax, látex, bênção, órgão, órfão 
e) mar, açúcar, rapaz, cruz, giz, português 
t) país, atlas, pires, lápis, ônibus, animal 
g) álcool, cônsul, barril, funil, fóssil, fusível 

04. Escreva no plural: 

a) mulherzinha, papelzinho, chapeuzinho, balãozinho, pastelzinho 
b) generalzinho, barzinho, cãozinho, colarzinho, hotelzinho 

05. Escreva no plural as frases seguintes. 

a) O guarda-noturno perdeu o guarda-chuva. 
b) A ex-aluna compareceu ao chá-de-cozinha. 
c) O vice-diretor encontrou o primeiro-ministro. 
d) O irmão do recém-nascido foi ao supermercado e comprou água-de-
colônia. 

06. Substitua com o plural do nome composto que se encontra entre 
parênteses. 

a) Na Páscoa, esta confeitaria vende centenas de (pão-de-ló). 
b) Em todos os bancos há (cofre-forte) com horário de abertura. 
c) No jardim da tua vivenda há vários (amor-perfeito). 
d) Estes quadros são (obra-prima) de grandes pintores. 
e) Lançaram muitos (fogo-de-artifício) durante a festa. 
f) Vários (carro-patrulha) perseguiram os assaltantes. 
g) Eles abriram os (guarda-sol) para se protegerem dos raios solares. 
h) Os (pombo-correio) bateram asas e iniciaram a corrida. 


