
PORTUGUÊS 

 

SUBSTANTIVOS 

Substantivos são termos responsáveis por nomear seres, objetos, ações, 

lugares, etc. Existem 9 tipos de substantivos: comum, próprio, coletivo, 

abstrato, concreto, composto, simples, derivado e primitivo. E eles são 

flexionados em gênero, número e grau. 

As palavras da língua portuguesa são distribuídas entre dez classes 

gramaticais: preposição, pronome, interjeição, artigo, substantivo, adjetivo, 

verbo, advérbio, conjunção e numeral. 

Dentre todas elas, a mais numerosa é a dos substantivos. Por isso, entender 

bem os seus conceitos e variações é de fundamental importância para escrever 

bem. 

O que são os substantivos? 

Os substantivos são uma classe de palavras responsáveis por nomear seres, 

objetos, ações, sentimentos, lugares, ideias, etc. São flexionados em gênero, 

número e grau e classificados por tipos, por exemplo: substantivo comum, 

coletivo e próprio. 

Sendo assim, podemos classificar o significado de “substantivo” como uma 

variável que existe para dar nome: 

 às pessoas (Maria, Carlos, João, Luiza…); 

 às qualidades (a beleza da mulher, a teimosia do menino, 

a grandeza da vida…); 

 aos sentimentos (amizade, raiva, rancor…); 

 aos objetos (tênis, mesa, cigarro, caixa…); 

 aos lugares (casa, escritório, corredor, aeroporto, Alemanha, São 

Paulo…); 

 aos seres reais e imaginários (homem, fada, Papai Noel, cachorro…); 

 às ações (tapa, corrida, piscadela, movimento…). 

Os substantivos podem ser precedidos por numerais (uma menina), pronomes 

(a menina), ou adjetivos (linda menina). 

Tipos de substantivos: 
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De acordo com a norma culta, os substantivos são classificados em nove tipos 

diferentes: comum, próprio, coletivo, abstrato, concreto, composto, simples, 

derivado e primitivo. 

Cada uma das 9 classificações serão explicadas e exemplificadas a seguir: 

TIPOS DEFINIÇÃO EXEMPLOS 
COMUM 
 

O substantivo comum refere-se a qualquer ser ou 
objeto de uma determinada espécie sem 
particularizá-lo. 

 mulher; 
 gato; 
 cachorro; 
 caneta; 
 jornal; 
 cidade. 

PROPRIO O substantivo próprio particulariza e destaca 
algum ser em particular dentro de determinada 
espécie. Geralmente, é escrito com letra 
maiúscula. 

 Maria; 
 Japão; 
 Ceará; 
 Atlético. 

COLETIVO O substantivo coletivo existe para designar um 
conjunto ou pluralidade de seres da mesma 
espécie. 

 flora; 
 multidão; 
 cardume; 
 floresta; 
 manada. 

ABSTRATO O substantivo abstrato nomeia ações, 
qualidades, sentimentos e estados que 
dependem de outro ser concreto para existir. 

 beleza; 
 ensino; 
 bravura; 
 pobreza; 
 alegria. 

CONCRETO O substantivo concreto serve para nomear 
seres que possuem existência própria e 
independente. 

 lápis; 
 mulher; 
 cachorro; 
 gato. 

COMPOSTO O substantivo composto é formado por mais de 
um elemento, por meio da “composição de 
palavras”. 

 couve-flor; 
 louva-a-deus; 
 guarda-roupa. 
 girassol; 
 passatempo; 
 mandachuva; 
 paraquedas. 

SIMPLES O substantivo simples representa nomes 
formados por apenas uma palavra. 

 terra; 
 sapato; 
 água; 
 amor; 
 cheiro. 

DERIVADO O substantivo derivado é formado a partir de 
outras palavras. 

 livraria; 
 noitada; 
 aguaceiro; 
 pedregulho. 

PRIMITIVO Ao contrário do derivado, o substantivo 
primitivo é único e não deriva de outras 
palavras, mas pode originar diferentes termos. 

 livro; 
 noite; 
 água; 
 pedra. 
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Como você pode perceber, é possível que um mesmo substantivo possua 

várias classificações diferentes. 

 

ATIVIDADES: 

 

1) Classifique os substantivos em SIMPLES ou COMPOSTO: 

 

girassol 

passatempo 

noite 

pisca-pisca 

flor 

corpo 

pombo-correio 

medo 

estrela-do-mar 

 

2) junte as palavras abaixo e forme o maior número de substantivos 

compostos: 

 

GUARDA       NASCIDO           LAMA             COUVE             BEIJA       PARA        

 

FALANTE          ROUPA           DE           QUEDAS        FLOR       MOLEQUE  

 

RECÉM         CABRA           SOL             CHUVA         PÉ        DOCE     RAIOS 

 

LEITE            CHOQUE           ALTO         OUVIDO      LAMA             PÓ 

 



3) Circule somente os substantivos simples: 

 

correio                    peixe-espada              chuva                       boi 

 

pombo-correio               abelha                       trem                   pica-pau 

 

4) Complete as frases com o plural das palavras dadas. 

 

a) Falou para os ________________. (cidadão) 

b) Os _______________ foram apresentados primeiro. (homem) 

c) Não sei quais ________________ escolher. (chapéu) 

d) Os ____________________ foram agredidos. (repórter) 

e) Comprou ____________________ em alta. (ação) 

f) Há ________________ que vêm para bem. (mal) 

g) Eles são muito __________________ para fazer as coisas. (ágil) 

h) O lápis que eu tenho é diferente dos _______________ que você tem. 

(lápis) 

 


