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Palavras Variáveis (Adjetivos e Numerais) 
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fev 
 

 

RESUMO   
 

 

Adjetivos 
 
São palavras que modificam substantivos e servem para caracterizar seres, objetos indicando uma qualidade 

ou defeito, modo de ser, aspecto ou aparência e estado e para estabelecer com o substantivo relações de 

tempo, de espaço, de matéria, de finalidade, de propriedade. 
Por exemplo: aluno inteligente, pessoa humilde, céu azul, casa arruinada, nota mensal (= nota relativa ao 

mês), vinho português (= vinho proveniente de Portugal). 
Além disso, o adjetivo (termo determinante) tem uma relação muito próxima com o substantivo (termo 

determinado) e por isso deve-se ter muita atenção com a sua posição em uma frase. Veja: 
O homem velho vendia frutas. 
O velho homem vendia frutas. 
Na primeira frase, a palavra homem é um substantivo que é carac

 
Existe também a substantivação do adjetivo quando um determinante (artigo) está anteposto ao adjetivo e 

provoca uma alteração de sentido na frase. Compare: 
O céu cinzento indica chuva. 
O cinzento do céu indica chuva. 
Enquanto na primeira frase, a palavra cinzento é um adjetivo, na segunda é um substantivo. 

 

Numeral 
 

É uma classe de palavras que indica número ou quantidade exata de seres ou o lugar por eles ocupados em 

uma série. Em seu aspecto semântico, designa o conceito número-ordem, multiplicação e divisão e podemos 

utiliza-los para intensificar ou atenuar uma ideia. Veja: 

 
Já disse mil vezes. 
Troquei duas palavras com ele. 

 
Os numerais podem ser: 
1. Cardinais: indicam o número exato dos seres. 

Exemplo: um, dez, trezentos, mil. 
2. Ordinais: indicam a ordem dos seres. 

Exemplo: terceiro, décimo, centésimo. 
3. Multiplicativos: indicam o múltiplo dos seres. 

Exemplo: dobro, triplo, cêntuplo. 
4. Fracionários: indicam a divisão dos seres. 

Exemplo: meio, metade, décimo, um quinto. 
5. Coletivos: indicam um conjunto de seres. 

Exemplo: trio, dezena, década. 

 

Observações: 
 Ambos/ambas são considerados numerais e são muito empregados para retomar elementos citados 

anteriormente. Exemplo: 
 Mário e Lucas, alunos do Colégio Pedro II, foram classificados para a final do campeonato de xadrez. 

Ambos foram ovacionados. 

 
Os numerais podem exercem funções adjetiva e substantiva: 
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Um é pouco, dois é bom, três  

 
Vinte alunos foram convidados para a inauguração da nova sede da escola. ( o numeral exerce a função de 

adjunto adnominal). 
 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Leia o poema e observe os termos destacados. Assinale a alternativa INCORRETA com relação às 

classes gramaticais desses termos e suas respectivas funções. 
  

O fotógrafo 
Manoel de Barros 

  
Difícil fotografar o silêncio. 
Entretanto tentei. Eu conto: 
Madrugada a minha aldeia estava morta. 
Não se ouvia um barulho, ninguém passava entre as casas. 
Eu estava saindo de uma festa. 
Eram quase quatro da manhã. 
Ia o Silêncio pela rua carregando um bêbado. 
Preparei minha máquina. 
O silêncio era um carregador? 
Estava carregando o bêbado. 
Fotografei esse carregador. 
Tive outras visões naquela madrugada. 
Preparei minha máquina de novo. 
Tinha um perfume de jasmim no beiral de um sobrado. 
Fotografei o perfume. 
Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. 
Fotografei a existência dela. 
Vi ainda um azul-perdão no olho de um mendigo. 
Fotografei o perdão  

BARROS, M. de. Meu quintal é maior do que o mundo: 
antologia. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2015. 

 
a) Tentei  Verbo, pois está indicando a ação de tentar. 
b) Pela  Preposição, pois estabelece u

 
c) Pela  

 Substantivo, pois nomeia um ato. 
d) Perfume  Adjetivo, pois expressa a qualidade do jasmim. 
e) Esse  Pronome, pois acompanha um substantivo anteriormente mencionado no texto  o 

carregador  e a ele se remete 

 

 

2. Vivemos numa época de tamanha insegurança externa e interna, e de tamanha carência de objetivos 

firmes, que a simples confissão de nossas convicções pode ser importante, mesmo que essas 

convicções, como todo julgamento de valor, não possam ser provadas por deduções lógicas. 

 
Surge imediatamente a pergunta: podemos considerar a busca da verdade - ou, para dizer mais 

modestamente, nossos esforços para compreender o universo cognoscível através do pensamento 

lógico construtivo - como um objeto autônomo de nosso trabalho? Ou nossa busca da verdade deve 

ser subordinada a algum outro objetivo, de caráter prático, por exemplo? Essa questão não pode ser 

resolvida em bases lógicas.  
A decisão, contudo, terá considerável influência sobre nosso pensamento e nosso julgamento 

moral, desde que se origine numa convicção profunda e inabalável Permitam-me fazer uma confissão: 
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para mim, o esforço no sentido de obter maior percepção e compreensão é um dos objetivos 

independentes sem os quais nenhum ser pensante é capaz de adotar uma atitude consciente e positiva 

ante a vida. 
Na própria essência de nosso esforço para compreender o fato de, por um lado, tentar englobar a 

grande e complexa variedade das experiências humanas, e de, por outro lado, procurar a simplicidade 

e a economia nas hipóteses básicas. A crença de que esses dois objetivos podem existir paralelamente 

é, devido ao estágio primitivo de nosso conhecimento científico, uma questão de fé. Sem essa fé eu não 

poderia ter uma convicção firme e inabalável acerca do valor independente do conhecimento. 
Essa atitude de certo modo religiosa de um homem engajado no trabalho científico tem influência 

sobre toda sua personalidade. Além do conhecimento proveniente da experiência acumulada, e além 

das regras do pensamento lógico, não existe, em princípio, nenhuma autoridade cujas confissões e 

declarações possam ser consideradas "Verdade " pelo cientista. Isso leva a uma situação paradoxal: uma 

pessoa que devota todo seu esforço a objetivos materiais se tornará, do ponto de vista social, alguém 

extremamente individualista, que, a princípio, só tem fé em seu próprio julgamento, e em nada mais. É 

possível afirmar que o individualismo intelectual e a sede de conhecimento científico apareceram 

simultaneamente na história e permaneceram inseparáveis desde então. 
Einstein, in: "O Pensamento Vivo de Einstein", p. 13 e 14, 5a. edição, Martin Claret Editores 

 

Observe: 
I. "Essa atitude de certo modo religiosa de 'um' homem engajado no trabalho..." 
II. "Pedro comprou 'um' jornal" 
III. "Maria mora no apartamento 'um'." 
IV. "Quantos namorados você tem?" 'Um'. 

 
A palavra "um" nas frases acima é, no plano morfológico, respectivamente: 
a) artigo indefinido em I e numeral em II, III e IV. 
b) artigo indefinido em I e II e numeral em III e IV. 
c) artigo indefinido em I e III e numeral em II e IV. 
d) artigo indefinido em I, II, III e IV. 
e) artigo indefinido em III e IV e numeral em I e II. 

 

3. Durante uma Copa do Mundo, foi veiculada, em programa esportivo de uma emissora de TV, a notícia 

de que um apostador inglês acertou o resultado de uma partida, porque seguiu os prognósticos de 

seu burro de estimação. Um dos comentaristas fez, então, a seguinte observação: 
"Já vi muito comentarista burro, mas burro comentarista é a primeira vez." 
Percebe-se que a classe gramatical das palavras se altera em função da ordem que elas assumem na 

expressão: 
 

Assinale a alternativa em que isso não ocorre: 
a) obra grandiosa 
b) jovem estudante 
c) brasileiro trabalhador 
d) velho chinês 
e) fanático religioso 

 

4. ACHADO 
Aqui, talvez, o tesouro enterrado 
há cem anos pelo guarda-mor. 
Se tanto o guardou, foi para os trinetos, 
principalmente este: o menor. 
Cavo com faca de cozinha, cavo 
até, no outro extremo, o Japão 
e não encontro o saco de ouro 
de que tenho a mor precisão 
para galopar no lombo dos longes 
fugindo a esta vidinha choca. 
Mas só encontro, e rabeia, e foge 
uma indignada minhoca. 

Carlos Drummond de Andrade. 
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obre a expressão "vidinha choca", entendida no contexto do poema, é correto afirmar: 
a) o diminutivo exprime carinho, ao contrário do termo que o acompanha. 
b) a ideia aí presente é de tempo: sugere-se que a vida é passageira. 
c) seu sentido se opõe àquilo que, poeticamente, "minhoca" está representando. 
d) o adjetivo deve ser entendido denotativamente, ao contrário do substantivo. 
e) o segundo termo reforça o sentido negativo do primeiro. 

 

5. Selinho, sim, mas só para poucos 

 
Gilberto Gil entrou no palco, de mão estendida para cumprimentá-lo. O que fez apresentador? Disse 

 tascou um beijinho na boca do músico. A cena foi ao ar de 

madrugada, no encerramento do Teleton, a Maratona beneficente exibida pelo SBT. Gil ficou surpreso. 

 
Veja, 07.11.2001, pág. 101. 

 

so da palavra serve para 

enfatizar que se trata de um beijo 
a) indiscreto. 
b) demorado. 
c) engraçado. 
d) indecente. 
e) breve. 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. PERO VAZ CAMINHA 
a descoberta 
Seguimos nosso caminho 
por este mar de longo 
Até a oitava da Páscoa 
Topamos aves 
E houvemos vista de terra 
os selvagens 
Mostraram-lhes uma galinha 
Quase haviam medo dela 
E não queriam pôr a mão 
E depois a tomaram como espantados 
primeiro chá 
Depois de dançarem 
Diogo Dias 
Fez o salto real 
as meninas da gare 
Eram três ou quatro moças bem moças e bem gentis 
Com cabelos mui pretos pelas espáduas 
E suas vergonhas tão altas e tão saradinhas 
Que de nós as muito olharmos 
Não tínhamos nenhuma vergonha 

ANDRADE, Oswald. Poesias reunidas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,1978. p.80. 
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A conversão de substantivos em adjetivos, isto é, tomar uma palavra designadora (substantivo) e usá-

la como caracterizadora (adjetivo), constitui um procedimento comum em língua portuguesa. Assinale 

a opção em que a palavra sublinhada exemplifica este procedimento de conversão de substantivo em 

adjetivo. 
a) E depois a tomaram como espantados 
b) Fez o salto real 
c) Eram três ou quatro moças bem moças e bem gentis 
d) Com cabelos mui pretos pelas espáduas 
e) E suas vergonhas tão altas e tão saradinhas 

 

2. Observe a construção do texto a seguir: 
Nuvens brancas 
Passam 
Em brancas nuvens. 

LEMINSKI, Paulo. Caprichos & relaxos. São Paulo: Brasiliense 1983. 

 

Analisando-se o texto acima, a afirmação imprópria é: 
a) da neve. 
b) 

sofrimento. 
c) sempre que se muda o adjetivo de lugar, muda-se o sentido do substantivo. 
d) utilizou para provocar a 

alteração de sentido. 
e) o autor faz um jogo de palavras utilizando o mesmo adjetivo e substantivo. 

 

3. O sedutor médio 
Vamos juntar 
Nossas rendas e 
expectativas de vida 
querida, 
o que me dizes? 
Ter 2, 3 filhos 
e ser meio felizes? 

VERISSIMO, L. F. Poesia numa hora dessas?! Rio de Janeiro: Objetiva, 2002. 

 
No poema O sedutor médio, é possível reconhecer a presença de posições críticas 
a) 

poderiam viver mais, o que faz do casamento uma convenção benéfica. 
b) na mensagem veiculada pelo poema, em que os valores da sociedade são ironizados, o que é 

 
c) 

apenas um dos cônjuges se sentiria realizado. 
d) 

dificuldades financeiras e almeja os rendimentos da mulher. 
e) 

oposto e inábil em termos de conquistas amorosas. 
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4.  

 

 
Cartaz afixado nas bibliotecas centrais e setoriais da Universidade Federal de Goiás (UFG), 2011. 

 

Considerando-se a finalidade comunicativa comum do gênero e o contexto específico do Sistema de 

Biblioteca da UFG, esse cartaz tem função predominantemente 

a) socializadora, contribuindo para a popularização da arte. 

b) sedutora, considerando a leitura como uma obra de arte. 

c) estética, propiciando uma apreciação despretensiosa da obra. 

d) educativa, orientando o comportamento de usuários de um serviço. 

e) contemplativa, evidenciando a importância de artistas internacionais 

 

5. Há situações em que o adjetivo muda de sentido, caso seja colocado antes ou depois do substantivo. 

Observe: 

 
Lá se vão os pobres meninos 
Pelas ruas da cidade. 
Meninos pobres, 
pelas ruas da cidade rica. 

 
 

a) humildes e modestos 
b) mendigos e sem recursos 
c) dignos de pena e improdutivos 
d) dignos de compaixão e desprovidos de recursos 
e) ingênuos e sem posses 
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6. LXXVIII (Camões, 1525?-1580) 

Leda serenidade deleitosa, 
Que representa em terra um paraíso; 
Entre rubis e perlas doce riso; 
Debaixo de ouro e neve cor-de-rosa; 

 
Presença moderada e graciosa, 
Onde ensinando estão despejo e siso 
Que se pode por arte e por aviso, 
Como por natureza, ser fermosa; 

 
Fala de quem a morte e a vida pende, 
Rara, suave; enfim, Senhora, vossa; 
Repouso nela alegre e comedido: 

 
Estas as armas são com que me rende 
E me cativa Amor; mas não que possa 
Despojar-me da glória de rendido. 

CAMÕES, L. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008. 

 

 
 

SANZIO, R. (1483-1520) A mulher com o unicórnio. Roma, Galleria Borghese. Disponível em: www.arquipelagos.pt. Acesso 
em: 29 fev. 2012. (Foto: Reprodução/Enem) 

 
A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, participaram do 

mesmo contexto social e cultural de produção pelo fato de ambos 
a) apresentarem um retrato realista, evidenciado pelo unicórnio presente na pintura e pelos adjetivos 

usados no poema. 
b) valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pessoal e na variação de atitudes da mulher, 

evidenciadas pelos adjetivos do poema. 
c) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela 

postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema. 
d) desprezarem o conceito medieval da idealização da mulher como base da produção artística, 

evidenciado pelos adjetivos usados no poema. 
e) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela emotividade e o conflito interior, 

evidenciados pela expressão da moça e pelos adjetivos do poema. 
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7. Leia, atentamente, o trecho extraído de Memórias Póstumas de Brás Cubas, abaixo transcrito: 
"(...) a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem 

 
 

Identifique a classificação morfológica de autor e de defunto: 
I. No primeiro caso, autor é substantivo e defunto é adjetivo. 
II. No segundo caso, defunto é substantivo e autor é adjetivo. 
III. Em ambos os casos, temos substantivos compostos. 
 

Agora, identifique a alternativa correta: 
a) I e III corretas 
b) todas são incorretas 
c) I e II corretas 
d) todas são corretas 
e) II e III corretas 

 

8. Futurolândia 
George Jetson não poderia desejar TV mais bacana que esta. Chama-se Satellite, e foi criada pela 

empresa norte-americana Mercury. Possui monitor de 14 polegadas e repousa sobre uma esfera de 

alumínio polido. Os tubos de plástico ABS conduzem a fiação para duas esferas: na menor, vermelha, 

está instalado o alto-falante; e na maior, com um globo terrestre, fica o sensor do controle remoto. O 

resultado é absolutamente inovador. 
Carta Capital, São Paulo, 19 mar. 1997). 

 

Quanto ao termo bacana e polido, podemos afirmar que são, respectivamente: 
a) é um substantivo que indica qualidade positiva. 
b) é um adjetivo que indica qualidade positiva, pertencente à gíria brasileira. 
c) é gíria, usada sempre no sentido de grã-fino. 
d) pertence à gíria americana e foi introduzido no Brasil na década de 50. 
e) é conotativo; no sentido denotativo significa festeiro. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

Leia a tira abaixo, de Fernando Gonsales. Em determinados contextos, a palavra um pode ser  numeral ou 

artigo. 

 
 

 
 uma é numeral ou é artigo?  

 b) Por que a tira é engraçada?  
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GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 
 
1. d 

corrobora o status substantivo do vocábulo em questão. 

 
2. b 

indetermina , respectivamente, o homem e o jornal; já nas duas 

seguintes, a mesma palavra denota quantidade( apenas 1 namorado; apartamento de número 1). 

 
3. a 

Obra grandiosa ou grandiosa obra: não há alteração de sentido nem de classe gramatical das palavras 

caso sua ordem seja alterada   

 
4. e 

 

 
5. e 

O diminutivo reforça a ideia de brevidade do beijo. 

 

Exercícios de casa 
 

1. c 

de substantivo para a ade adjetivo. 

 
2. c 

 que se muda o adjetivo de lugar, muda-

incorreta, pois isso não ocorre sempre, depende do caso e do contexto. 

 
3. b 

O autor critica o "sedutor", no texto, fazendo uso de um vocabulário que aponta a insignificância de uma 

vida medíocre. Essa ironia aos valores dessa sociedade são marcadas na utilização do adjetivo "médio"( 

no título) e do advérbio "meio"( no último verso). 

 
4. d 

Ao utilizar uma obra de Salvador Dalí (A persistência da memória) para orientar e alertar, os 

frequentadores da biblioteca, a UFG tem como objetivo  fazer com que os prazos de devolução dos livros 

sejam cumpridos. Portanto, a função do cartaz é educativa e visa à modificação do comportamento dos 

usuários de um serviço. 

 
5. d 

Na prime

 

 
6. c 

As duas obras representam manifestações artísticas distintas, no entanto, fazem parte de um mesmo 

contexto social e cultural de produção ao apresentarem uma imagem da mulher ideal - a mulher marcada 

pelo equilíbrio. No poema de Camões temos o uso dos adjetivos, já na pintura, a postura, a expressão e 

vestimenta.  
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7. c 
Nesse caso, a posição das palavras é capaz de alterar suas classes gramaticais. 

 

 
8. b 

 

 

Questão Contexto  
 
A palavra é numeral, pois indica quantidade. 
O efeito de humor é provocado pela obsessão que o personagem tem de lucrar no futuro, pois isso faz com 

que ele se esqueça de coisas básicas relacionadas ao presente, como da alimentação, por exemplo. 
 


