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Palavras Variáveis (Substantivos e Artigos) 

 

Resumo 

 

Substantivo 

É a palavra que usamos para designar seres, pessoas, lugares, sentimentos, processos, características e 

afins. Eles devem funcionar sempre como termo mais importante das expressões nominais das quais fazem 

parte. Os substantivos podem ser classificados: 

 

Quanto ao significado: 

1. Concreto: designam seres, sejam reais ou fictícios. 

Exemplo: caneta, árvore, homem, cavalo. 

2. Abstrato: designam ações, estados, qualidades e sentimentos. 

Exemplo: beleza, saudade, ira, doçura, bondade. 

  

Quanto à abrangência: 

1. Comuns: designam, genericamente, um elemento de um conjunto. 

Exemplo: aluno, homem, país, cachorro. 

2. Próprios: designam, especificamente, um elemento de um conjunto. 

Exemplo: Brasil, Totó, Maria, José. 

  

Quanto à formação: 

1. Simples: são formados por um só radical. 

Exemplo: mar, lápis, casa, mesa. 

2. Compostos: são formados por mais de um radical. 

Exemplo: beija-flor, pé de moleque. 

 

Quanto à origem:  

1. Primitivos: são aqueles cujo radical não passa por nenhuma forma de derivação. 

Exemplo: blusa, menina, cabelo. 

 

2. Derivados: são aqueles que sofrem sufixação, prefixação ou alguma forma de derivação. 

Exemplo: blusinha, menininha, cabeleira. 

  

Os substantivos podem ser flexionados de acordo com seu número (singular e plural), e gênero (feminino e 

masculino). Além disso, por adição de sufixo, eles assumem categoria de grau (diminutivo e aumentativo). 
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Artigo 

São palavras (o, a, os, as, um, uma, uns, umas) 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). 

 

Substantivação:  

Os artigos podem substantivar qualquer palavra ou expressão a que se antepõem, independentemente da 

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

Ex.: O andar de Gabriela chama atenção. 

  

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. 

 

Na publicidade acima, podemos observar a frase “É assim que se constrói o Canal Campeão”. Logo, o artigo 

‘o’ enfatiza que o canal apresentado é o melhor, o campeão dentre todos os outros canais.  
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Exercícios 

 

1. O diminutivo é uma maneira ao mesmo tempo afetuosa e precavida de usar a linguagem. Afetuosa 

porque geralmente o usamos para designar o que é agradável, aquelas coisas tão afáveis que se 

deixam diminuir sem perder o sentido. E precavida porque também o usamos para desarmar certas 

palavras que, por sua forma original, são ameaçadoras demais. 
Luís Fernando Veríssimo, Diminutivos. 

A alternativa inteiramente de acordo com a definição do autor sobre diminutivos é: 

a) O iorgurtinho que vale por um bifinho. 

b) Ser brotinho é sorrir dos homens e rir interminavelmente das mulheres. 

c) Gosto muito de te ver, Leãozinho. 

d) Essa menininha é terrível! 

e) Vamos bater um papinho. 

 

 

2. Leia o seguinte trecho de uma entrevista concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, 

Joaquim Barbosa: 

Entrevistador: — O protagonismo do STF dos últimos tempos tem usurpado as funções do Congresso? 

Entrevistado: — Temos uma Constituição muito boa, mas excessivamente detalhista, com um número 

imenso de dispositivos e, por isso, suscetível a fomentar interpretações e toda sorte de litígios. 

Também temos um sistema de jurisdição constitucional, talvez único no mundo, com um rol enorme 

de agentes e instituições dotadas da prerrogativa ou de competência para trazer questões ao Supremo. 

É um leque considerável de interesses, de visões, que acaba causando a intervenção do STF nas mais 

diversas questões, nas mais diferentes áreas, inclusive dando margem a esse tipo de acusação. Nossas 

decisões não deveriam passar de duzentas, trezentas por ano. Hoje, são analisados cinquenta mil, 

sessenta mil processos. É uma insanidade. 

Veja, 15/06/2011. 

  

No trecho “dotadas da prerrogativa ou de competência”, a presença de artigo antes do primeiro 

substantivo e a sua ausência antes do segundo fazem que o sentido de cada um desses substantivos 

seja, respectivamente,  

a) figurado e próprio. 

b) abstrato e concreto. 

c) específico e genérico. 

d) técnico e comum. 

e) lato e estrito. 
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3. A questão aborda um fragmento de um artigo de Mônica Fantin sobre o uso dos tablets no ensino, 

postado na seção de blogues do jornal Gazeta do Povo em 16.05.2013: 

Ou seja, pensar na potencialidade que o tablet oferece na escola - acessar e produzir imagens, vídeos, 

textos na diversidade de formas e conteúdos digitais - implica em repensar a didática e as 

possibilidades de experiências e práticas educativas, midiáticas e culturais na escola ao lado de 

questões econômicas e sociais mais amplas. E isso necessariamente envolve a reflexão crítica sobre 

os saberes e fazeres que estamos produzindo e compartilhando na cultura digital. 
(Tablets nas escolas. www.gazetadopovo.com.br. Adaptado.) 

No último período do texto, os termos “saberes” e “fazeres” são 

a) adjetivos 

b) pronomes 

c) substantivos 

d) advérbios 

e) verbos 

 

4. A CIÊNCIA DO PALAVRÃO 

Por que diabos m... é palavrão? Aliás, por que a palavra diabos, indizível décadas atrás, deixou de ser 

um? Outra: você já deve ter tropeçado numa pedra e, para revidar, xingou-a de algo como fllha da..., 

mesmo sabendo que a dita nem mãe tem. 

 

Pois é: há mais mistérios no universo dos palavrões do que o senso comum imagina. Mas a ciência 

ajuda a desvendá-los. Pesquisas recentes mostram que as palavras sujas nascem em um mundo à 

parte dentro do cérebro. Enquanto a linguagem comum e o pensamento consciente ficam a cargo da 

parte mais sofisticada da massa cinzenta, o neocórtex, os palavrões moram nos porões da cabeça. 

Mais exatamente no sistema Iímbico. Nossa parte animal fica lá. 

 

E sai de vez em quando, na forma de palavrões. A medicina ajuda a entender isso. Veja o caso da 

síndrome de Tourette. Essa doença acomete pessoas que sofreram danos no gânglio basal, a parte do 

cérebro cuja função é manter o sistema Iímbico comportado. E os palavrões saem como se fossem 

tiques nervosos na forma de palavras. 

 

Mas você não precisa ter lesão nenhuma para se descontrolar de vez em quando, claro. Justamente 

por não pensar, quando essa parte animal do cérebro fala, ela consegue traduzir certas emoções com 

uma intensidade inigualável. 

 

Os palavrões, por esse ponto de vista, são poesia no sentido mais profundo da palavra. Duvida? Então 

pense em uma palavra forte. Paixão, por exemplo. Ela tem substância, sim, mas está longe de transmitir 

toda a carga emocional da paixão propriamente dita. Mas com um grande e gordo p.q.p. a história é 

outra. Ele vai direto ao ponto, transmite a emoção do sistema Iímbico de quem fala diretamente para o 

de quem ouve. Por isso mesmo, alguns pesquisadores consideram o palavrão até mais sofisticado que 

a linguagem comum. 
Disponível em: www.super.abril.com.br/revista/. Adaptado. 
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No texto, o substantivo "palavrão", ainda que se mostre flexionado em grau, não reporta a ideia de 

tamanho. Tal emprego também se verifica em:  

a) Durante a pesquisa, foi colocada uma "gotícula" do ácido para se definir a reação. 

b) Na casa dos sete anões, Branca de Neve encontrou sete minúsculas "caminhas". 

c) Para cortar gastos, resolveu confeccionar "livrinhos" que cabem nos bolsos. 

d) Não estava satisfeita com aquele "empreguinho" sem graça e sem perspectivas. 

e) Teve um "carrinho" de dois lugares, depois um carro de cinco e, hoje, um de sete. 

 

 

5. Quaresma despiu-se, lavou-se, enfiou a roupa de casa, veio para a biblioteca, sentou-se a uma cadeira 

de balanço, descansando. Estava num aposento vasto, e todo ele era forrado de estantes de ferro. Havia 

perto de dez, com quatro prateleiras, fora as pequenas com os livros de maior tomo. Quem examinasse 

vagarosamente aquela grande coleção de livros havia de espantar-se ao perceber o espírito que 

presidia a sua reunião. Na ficção, havia unicamente autores nacionais ou tidos como tais: o Bento 

Teixeira, da Prosopopéia; o Gregório de Matos, o Basílio da Gama, o Santa Rita Durão, o José de Alencar 

(todo), o Macedo, o Gonçalves Dias (todo), além de muitos outros. 
BARRETO, Lima. Triste fim de Policarpo Quaresma. Rio de Janeiro: Mediafashion, 2008, p. 12 (com adaptações). 

No texto, o uso do artigo definido anteposto aos nomes próprios dos escritores brasileiros:  

a) demonstra a familiaridade e o conhecimento que o personagem tem dos autores nacionais e de 

suas obras. 

b) consiste em um regionalismo que tem a função de caracterizar a fala pitoresca do personagem 

principal. 

c) é uma marca da linguagem culta cuja função é enfatizar o gosto do personagem pela literatura 

brasileira. 

d) constitui um recurso estilístico do narrador para mostrar que o personagem vem de uma classe 

social inferior. 

e) indica o tom depreciativo com o qual o narrador se refere aos autores nacionais, reforçado pela 

expressão “tidos como tais”. 
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6. ARRASTÃO 
Estarrecedor, nefando, inominável, infame. Gasto logo os adjetivos porque eles fracassam em dizer o 

sentimento que os fatos impõem. Uma trabalhadora brasileira, descendente de escravos, como tantos, 

que cuida de quatro filhos e quatro sobrinhos, que parte para o trabalho às quatro e meia das manhãs 

de todas as semanas, que administra com o marido um ganho de mil e seiscentos reais, que paga 

pontualmente seus carnês, como milhões de trabalhadores brasileiros, é baleada em circunstâncias 

não esclarecidas no Morro da Congonha e, levada como carga no porta-malas de um carro policial a 

pretexto de ser atendida, é arrastada à morte, a céu aberto, pelo asfalto do Rio. 

(...) 

O marido de Cláudia Silva Ferreira disse que, se o porta-malas não se abrisse como abriu (por obra do 

acaso, dos deuses, do diabo), esse seria apenas “mais um caso”. Ele está dizendo: seria uma morte 

anônima, aplainada pela surdez da praxe, pela invisibilidade, uma morte não questionada, como tantas 

outras. (...) Pois assim como Amarildo é aquele que desapareceu das vistas, e não faz muito tempo, 

Cláudia é aquela que subitamente salta à vista, e ambos soam, queira-se ou não, como o verso e o 

reverso do mesmo. 

O acaso da queda de Cláudia dá a ver algo do que não pudemos ver no caso do desaparecimento de 

Amarildo. A sua passagem meteórica pela tela é um desfile do carnaval de horror que escondemos.  

Aquele carro é o carro alegórico de um Brasil, de um certo Brasil que temos que lutar para que não se 

transforme no carro alegórico do Brasil. 
 José Miguel Wisnik. Adaptado de oglobo.globo.com, 22/03/2014. 

 
Observe o fragmento destacado do texto.  

“Aquele carro é o carro alegórico de um Brasil, de um certo Brasil que temos que lutar para que não se 
transforme no carro alegórico do Brasil.” 

A sequência do emprego dos artigos em “de um Brasil” e “do Brasil” representa uma relação de sentido 

entre as duas expressões, intimamente ligada a uma preocupação social por parte do autor do texto. 

Essa relação de sentido pode ser definida como: 

a) generalização 

b) conclusão 

c) causalidade 

d) ironia 
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7. VIDE VERSO MEU ENDEREÇO 
Falado: 
Seu Gervásio, se o doutor José Aparecido 
aparecer por aqui, o senhor dá esse bilhete a 
ele, viu? Pode ler, não tem segredo nenhum. 
Pode ler, seu Gervásio. 
Venho por meio dessas mal traçadas linhas 
Comunicar-lhe que fiz um samba pra você 
No qual quero expressar toda minha gratidão 
E agradecer de coração tudo o que você me fez. 
Com o dinheiro que um dia você me deu 
Comprei uma cadeira lá na Praça da Bandeira 
Ali vou me defendendo 
Pegando firme, dá pra tirá mais de mil por mês. 
Casei, comprei uma casinha lá no Ermelindo 
Tenho três filhos lindos, dois são meus, um é de criação. 
Eu tinha mais coisas pra lhe contar 
Mas vou deixar pra uma outra ocasião. 
Não repare a letra, a letra é de minha mulher. 
Vide verso meu endereço, apareça quando quiser. 

(Adoniran Barbosa, CD Adoniran Barbosa-1975, remasterizado EMI, 1994.) 

 
Em "Casei, comprei uma casinha lá no Ermelindo", o diminutivo no substantivo expressa, além de 
tamanho e carinho, o sentido de 

a) penúria 

b) humilhação 

c) simplicidade 

d) pobreza 

e) ironia 

 

 

8. A MENTE QUE TUDO PODE 
O médico me garante que a maioria de nossos males tem origem psicossomática. Talvez a totalidade, 

ele acrescenta. Do alto de sua longa experiência, garante que pessoas felizes não ficam de cama. Para 

comprovar a tese, relaciona tipos de personalidade com as doenças: os muito exigentes ficam 

hipertensos, os nervosos contraem dermatoses, os obsessivos desenvolvem câncer, os estressados 

sofrem acidentes cardiovasculares. A mente tudo pode. Mente? 

O médico não está sozinho. Muita gente acredita que a mecânica newtoniana – a ação e a reação – se 

aplica à saúde humana com a mesma precisão que às maçãs em queda livre. Li um artigo sobre os 

males que acometeram pessoas famosas a partir da análise de suas cabeças, do tipo fulano morreu 

assim porque era assado (assados morreram muitos, porque ousaram pensar). Até parece que nossos 

miolos são imutáveis e possuem uma característica única, sem direito à tristeza, estresse, euforia, 

obsessão ou felicidade de vez em quando. 
Adaptado de GIFFONI, Luiz. http://blogdoluisgiffoni.blogspot.com.br/2015/07/a-mente-que-tudo-pode.html?spref=fb 

 
Na frase do texto “O médico não está sozinho.”, o uso do artigo definido “o” pode se justificar porque: 

a) vulgariza esse simples especialista. 

b) especifica uma categoria em ascensão. 

c) determina um profissional em particular. 

d) generaliza essa classe profissional. 
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9. Selinho, sim, mas só para poucos 
Primeiro, Hebe Camargo, toda animada, pediu a Sílvio Santos um “selinho” (beijinho). Não ganhou: 
“Nem selinho, nem selo, nem selão”, ouviu dele, categórico. Em seguida, Gilberto Gil entrou no palco, de 
mão estendida para cumprimentá-lo. O que fez apresentador? Disse “selinho”, esticou os lábios e zás 
— 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. Hebe fingiu brabeza e Sílvio riu muito. 
“Tirei uma onda, foi só uma bicotinha”, diz ele. “Tudo tem uma primeira vez”. 

Veja, 07.11.2001, pág. 101. 

 
O termo “selinho” é bastante utilizado na linguagem atual. O diminutivo no uso da palavra serve para 

enfatizar que se trata de um beijo 

a) indiscreto. 

b) demorado. 

c) engraçado. 

d) indecente. 

e) breve. 
 
 

10. 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. 

 
Sobre 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. 
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Gabarito 

 

1. C 

Na palavra “leãozinho” há o viés afetuoso, pois serve como vocativo a alguém; mas, também, há o viés 

precavido, pois há a redução do peso da palavra “leão”, sendo assim, evidencia que é um animal de 

tamanho reduzido. 

 

2. C 
O artigo definido tem por objetivo especificar palavras, logo, sua presença determina palavras 

específicas, bem como sua ausência pode comprometer a singularidade e deixá-las com sentido mais 

genérico. 

 

3. C 

Os vocábulos “saberes” e “afazeres” são substantivos, pois estão precedidos de artigos definidos. 

 

4. D 

O diminutivo da palavra “emprego” não está relacionado ao tamanho físico, mas sim a uma ideia de 

inferioridade, assim como acontece com a ideia de “palavrão”: a ideia de “palavrão” está relacionada ao 

sentido da palavra e não ao tamanho dela. Nas demais opções, o diminutivo tem a ver com grandeza: 

“carrinho” = carro pequeno, por exemplo. 

 

5. A 

O artigo definido visa à especificação, à aproximação, à indicação de familiaridade. Dessa forma, é nesse 

sentido que a classe de palavra é utilizada no texto porque apresenta o conhecimento do autor sobre os 

autores nacionais.  

 

6. A 

Com a caracterização “de um Brasil”, o autor se refere a uma parte específica do Brasil, mais sofrida, 

mais esquecida, mais violenta. Já em “do Brasil”, a referência é a todo o país, que pode ser afetado em 

função daquela parte específica, com toda sua carga de violência. Ao mostrar a possibilidade dessa 

passagem da parte para o todo, por meio do uso dos artigos “um” e “o”, o texto estabelece uma 

generalização consciente. (Comentário UERJ) 

 

7. C 

O diminutivo da palavra “casa” confere uma ideia de simplicidade; uma casa sem luxos. 

 

8. D 

Nesse caso específico, o artigo definido serve para generalizar o tipo de profissional: “O médico”, nesse 

contexto, equivale a “qualquer médico”.  

 

9. E 

O diminutivo “selinho” reforça a ideia de brevidade do beijo, assim como quando colamos um selo. 

 

10. E 

O sentido do diminutivo “vidinha” é depreciativo, assim como, nesse caso, o do adjetivo choca 

(“paralisada qual uma ave em período de chocar ovos”). 


