
 

 

INSTRUÇÕES: 

1. Preencha o cabeçalho de forma legível e completa. 
 
 

O que é Substantivo? 
 

Substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. 
Eles podem ser flexionados em gênero (masculino e feminino), número (singular e plural) e grau (aumentativo e 
diminutivo). 
 

Tipos de Substantivos 
 

Os substantivos são classificados em nove tipos: comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, 
derivado e coletivo. 

1. Substantivo Comum 
Os substantivos comuns são as palavras que designam os seres da mesma espécie de forma genérica: 

Exemplos: pessoa, gente, país. 

2. Substantivo Próprio 
Os substantivos próprios, grafados em letra maiúscula, são palavras que particularizam seres, entidades, países, cidades, 
estados da mesma espécie. 

Exemplos: Brasil, São Paulo, Maria. 

3. Substantivo Simples 
Os substantivos simples são formados por apenas uma palavra. 

Exemplos: casa, carro, camiseta. 

4. Substantivo Composto 
Os substantivos compostos são formados por mais de uma palavra. 

Exemplos: guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor. 

5. Substantivo Concreto 
Os substantivos concretos designa as palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. 
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Exemplos: menina, homem, cachorro. 

6. Substantivo Abstrato 
Os substantivos abstratos são aqueles relacionados aos sentimentos, estados, qualidades e ações. 

Exemplos: beleza, alegria, bondade. 

7. Substantivo Primitivo 
Os substantivos primitivos, como o próprio nome indica, são aqueles que não derivam de outras palavras. 

Exemplos: casa, folha, chuva. 

8. Substantivo Derivado 
Os substantivos derivados são aquelas palavras que derivam de outras. 

Exemplos: casarão (derivado de casa), folhagem (derivado de folha), chuvarada (derivado de chuva). 

9. Substantivo Coletivo 
Os substantivos coletivos são aqueles que se referem a um conjunto de seres. 

Exemplos: flora (conjunto de flores), álbum (conjunto de fotos), colmeia (conjunto de abelhas). 

Gênero dos Substantivos 
 

De acordo com o gênero (feminino e masculino) das palavras substantivas, elas são classificadas em: 

°Substantivos Biformes: apresentam duas formas, ou seja, uma para o masculino e outra para o feminino, por exemplo: 
professor e professora; amigo e amiga. 
 
°Substantivos Uniformes: somente um termo especifica os dois gêneros (masculino e feminino), sendo classificados em: 
 
Epicenos: palavra que apresenta somente um gênero e refere-se aos animais, por exemplo: 
 foca (macho ou fêmea). 
 
Sobrecomum: palavra que apresenta somente um gênero e refere-se às pessoas, por exemplo:  
criança (masculino e feminino). 
 
Comum de dois gêneros: termo que se refere aos dois gêneros (masculino e feminino), identificado por meio do artigo 
que o acompanha, por exemplo:  
"o artista" e "a artista". 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/substantivo-epiceno/
https://www.todamateria.com.br/substantivo-sobrecomum/
https://www.todamateria.com.br/substantivo-comum-de-dois-generos/


Exercícios  
 

1-Leia a tirinha 

 

 

A- Identifique, no último quadrinho da tira, o substantivo omitido na fala da Mafalda:  

______________________________________________________________________________________ 

B- Retire da tira um exemplo de substantivo: 

próprio:_________________________________________________________________________ 

derivado:________________________________________________________________________ 

abstrato: ________________________________________________________________________ 

concreto: ________________________________________________________________________ 

2-Classifique os substantivos em destaque nas orações abaixo: 

a) Esta é minha flor favorita. 

________________________________________________________________________________ 

b) Dom Casmurro é um romance. 

________________________________________________________________________________ 

c) A honestidade é essencial nas relações humanas. 

________________________________________________________________________________ 

d) O cardume migrava para a desova. 

________________________________________________________________________________ 

e) O ferreiro ensinava-lhe o ofício. 

________________________________________________________________________________ 



3-Assinale a alternativa que possui um substantivo comum, simples, concreto e primitivo: 

a) ( ) casebre 

b) ( ) girassol 

c) ( ) Helena 

d) ( ) honestidade 

e) ( ) menina 

4- Relacione as colunas de acordo com a classificação dos substantivos em destaque: 

I. Substantivo abstrato 

II. Substantivo concreto 

a) (   ) Minha aliança de casamento é de ouro. 

b) (   ) O crescimento econômico depende de uma nova aliança comercial. 

5- O vocábulo caravana é substantivo coletivo de: 

a) (  ) ônibus. 

b) (  ) atores. 

c) (  ) pessoas. 

d) (  ) ciganos. 

e) (   ) viajantes. 

6- A palavra livro é um substantivo 

a) (   ) próprio, concreto, primitivo e simples. 

b) (   ) comum, abstrato, derivado e composto. 

c) (   ) comum, abstrato, primitivo e simples. 

d) (   ) comum, concreto, primitivo e simples. 

7- Substantivo é a palavra que nomeia os seres em geral. Assinale a alternativa que apresenta um 
substantivo que seja simples, concreto e comum: 

(a) Jovens    (c) Dia-a- dia 

(b) Desejo    (d) Brasil 


