
 

 

Substantivo 

 

Definição 

 

Substantivo é a palavra variável que serve para dar nome às pessoas, às qualidades, aos sentimentos, aos 

objetos, aos lugares e a todos os seres, sejam reais ou imaginários. 

Substantivo é a palavra que pode ser precedido pelos artigos. 

 

Classificação do substantivo 

 

Substantivos comuns – nomeiam todos os seres da mesma espécie. 

                gata     -      cidade     -     menina 

 

Substantivos próprios – nomeiam um ser em particular dentro da espécie. 

                 Rio de Janeiro     -     Renata     -     Mimi 

 

Substantivos abstratos – designam seres que não têm existência própria. 

               amor     -     fome     -     beleza     -     calvície 

 

Substantivos concretos – designam seres que têm existência independente, sejam reais ou fictícios. 

             fantasma     -      flor     -      coração     -     Cristo 

 

Atenção 

 

A beleza (substantivo abstrato) existe na pessoa ou coisa que é bela. 

O amor (substantivo abstrato) existe na pessoa que ama. 

 

Em geral, substantivo abstrato deriva de verbo ou adjetivo. 

belo        -      beleza 
(adj.)                 (subst.)  

          

amar        -         amor 
(verbo)                 (subst.)  

 

Só na frase, dentro de um contexto, pode-se classificar um substantivo como concreto ou abstrato. A palavra 

isolada pode confundir. Assim: 

 

A construção daquele prédio demorou um ano. 

(construção = ato de construir – substantivo abstrato) 

 

Aquela construção tem dois andares. 

(construção = prédio – substantivo concreto) 

 

A beleza da paisagem nos emociona. 

(beleza = existe na paisagem – substantivo abstrato) 

 

Duas belezas dançavam no salão. 

(belezas = pessoas – substantivo concreto) 

 

Substantivo coletivo é a palavra que, embora no singular, indica um conjunto de pessoas, animais ou coisas. 

Academia – de artistas, cientistas, escritores 

Álbum – de fotografias, selos 



 

 

Alcateia – de lobos 

Auditório – de ouvintes 

Biblioteca – de livros 

Câmara – de deputados, vereadores 

 

Substantivos simples é formado por um único radical. 

                             peixe     -     espada 

 

Substantivo composto é formado por mais de um radical, ligado ou não por hífen. 

      beija-flor     -     peixe-espada     -     arco-íris     -     girassol   

 

Substantivo primitivo é o que não é formado a partir de outro. 

                       laranja 

 

Substantivo derivado o que é formado a partir de outro. 

  laranjada   -   laranjeira   -   laranjal   -   laranjinha   -   laranjona   

 

Flexão do substantivo 

 

Gênero 

Na língua portuguesa, há dois gêneros de substantivo: masculino e feminino. 

São masculinos os substantivos que podem vir precedidos dos artigos o, os. 

São femininos os substantivos que podem vir precedidos dos artigos a, as. 

                              aluna     -     aluno 

 

Número 

Na língua portuguesa, há duas flexões de número: singular e plural. 

O singular indica um único ser ou um conjunto de seres considerados como um todo (é o caso dos coletivos). 

O plural indica mais de um ser ou mais de um conjunto. 

                               aluno     -     alunos 

 

Grau 

Os substantivos admitem dois graus: diminutivo e aumentativo.   

                              livrinho     -     livrão 

 


