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RESUMO   
 

 

Morfologia = estudo da formação, estrutura e classificação das palavras. 

 

As classes gramaticais são divididas em: variáveis e invariáveis. 

 

• Palavras variáveis: são as palavras que podem sofrer alteração em suas estruturas. Podem ser 

flexionadas em gênero (feminino e masculino), número (singular e plural) e grau.  

São elas: substantivos; adjetivos; artigos; e numerais.  

 

• Palavras invariáveis: não sofrem alterações na sua estrutura. 

São elas: advérbios; preposições; interjeições; pronomes; conjunções; e verbos.  

 

Vamos estudar, então, cada uma dessas classes de palavras.  

 

1. Substantivos: é a palavra que nomeia seres, objetos, fenômenos, ações, sentimentos, qualidades, etc. 

Exemplo: menina, bola, amor, Brasil, copo, João, etc.  

 

 

2. Artigo 

  

São palavras (o, um) variáveis em número e gênero que se antepõem aos substantivos para indicar um ser já 

conhecido (definido) pelo leitor ou para indicar um representante de uma espécie ao qual não se fez menção 

anterior (indefinido). Ou seja, os artigos definidos têm a função semântica de especificar, determinar os 

substantivos e os indefinidos têm a função de generalizar os substantivos. 

  

Por exemplo: 

  

O jornalista recebeu o prêmio. (= jornalista específico, já mencionado anteriormente). 

Um jornalista recebeu o prêmio. (= jornalista genérico, não mencionado antes). 

  

Além disso, os artigos podem substantivar qualquer palavra ou expressão a que se antepõem, independe da 

classe gramatical a que essa palavra pertence. Esses casos são conhecidos como derivação imprópria. 

  

O artigo definido também é utilizado para ressaltar a notoriedade de algum ser para destacar o seu caráter 

único. Esse recurso é muito utilizado em propagandas para apresentar produtos como os melhores de sua 

categoria. 

 

3. Adjetivo 

 

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. 



ENCCEJA 
 

 

Linguagens 2 
 

 

O velho homem vendia frutas. 

a 

 

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. 

 

4. Numeral 

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

 

5. Advérbios 

  

A função básica de um advérbio é modificar um verbo, entretanto, os advérbios de intensidade e formas 

semanticamente correlatas podem reforçar o sentido de um adjetivo, advérbio, ou ainda uma oração inteira. 

Observe os exemplos abaixo, respectivamente: 

 

1. Ficara completamente imóvel. 

2. O homem caminhava muito devagar. 

3. Eu me recuso, simplesmente. 

  

A classificação dos advérbios ocorre devido à circunstância ou outra ideia acessória que expressam. Entre 

eles estão os advérbios de afirmação, de dúvida, de intensidade, de lugar, de modo, de negação, de tempo. 

Analisando os exemplos apresentados acima, temos advérbios de modo terminados em mente 

(completamente e simplesmente) e um advérbio de intensidade (muito). 

  

6. Interjeição 

  

A interjeição é a expressão com que traduzimos uma reação emotiva. Uma mesma interjeição pode 

corresponder a sentimentos variados e por isso, deve-se estar atento ao contexto e a entoação dessa palavra. 

Assim como os advérbios, as interjeições também são classificadas de acordo com o sentimento que 

denotam. Veja os exemplos mais comuns: 

  

• Alegria: Oba! Oh! Ah! 

• Aplauso: Bis! Bravo! Viva! 

• Dor: Ai! Ui! 

• Espanto ou surpresa: Ah! Ih! Oh! Ué! Puxa! 

• Invocação: Alô! Ô! Ó! Olá! Psiu! 

• Silêncio: Psiu! Silêncio! 
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7. Preposição 

  

As preposições relacionam dois termos de uma oração, de forma que o sentido do primeiro (antecedente) é 

explicado ou completado pelo segundo (consequente). 

  

Vou (antecedente) a (preposição) Roma (consequente). 

  

Além disso, as preposições denotam diferentes significados dependendo do contexto em que estão 

inseridas. Elas podem possuir valores semânticos de: posse, causa, matéria, assunto, companhia, finalidade, 

instrumento, lugar, origem, tempo, meio, conformidade, modo e oposição. Veja alguns exemplos: 

  

• Os objetos que foram comprados são feitos com porcelana. (matéria) 

• Viajaremos nas férias para descansar. (finalidade) 

• Os visitantes vinham do Maranhão. (origem) 

• Recebemos as visitas com muita alegria. (modo) 

 


