
 

 
 
 
 
01.Classifique os substantivos sublinhados a seguir, indicando se é 

COMUM ou PRÓPRIO. 

a) A casa de Eike foi revistada  

_____________________________________________________ 

b) A polícia apreendeu os DVD’spiratas 

_____________________________________________________ 

c) João desejar ter uma Harley Davidson 

_____________________________________________________ 

d) Eles leram o livro, mas não entenderam nada 

_____________________________________________________ 

 

02. Classifique os substantivos como SIMPLES ou COMPOSTO 

a) Pé-de-moleque: ______________________________________ 

b) Brasil: ______________________________________________ 

c) Guarda-chuva: _______________________________________ 

d) Girassol: ____________________________________________ 

e) Contrarreforma: ______________________________________ 

f) Cadeira: ____________________________________________ 

g) Autoescola: _________________________________________ 

h) Muçarela: ___________________________________________ 

 

03. Dê 4 exemplos de substantivo primitivo e 4 de derivado 

Primitivo: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Derivado: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Leia o trecho da música “Muros e Grades” da banda Engenheiros 

do Hawaii e responda às questões 4 e 5 

“O medo nos leva a tudo, sobretudo a fantasia 

Então erguemos muros que nos dão a garantia 

De que morreremos cheios de uma vida tão vazia.  

Nas grandes cidades de um país tão violento 

Os muros e as grades nos protegem de quase tudo. Mas o quase 

tudo quase sempre é quase nada” 

 

04. Classifique os substantivos CONCRETOS ou ABSTRATOS 

a)Medo: ____________________________________________ 

b) Muros: _____________________________________________ 

c) Fantasia: ___________________________________________ 

d) Garantia: ___________________________________________ 

e) Cidade: ____________________________________________ 

f) Grade: _____________________________________________ 

05. Sabe-que existem 10 classes de palavras e que o Substantivo é 

uma das mais importantes. Sabe-se também que qualquer palavra 

pode virar um substantivo, desde que esteja precedida de um Artigo.  

Por exemplo: a palavra “brasileiro” é naturalmente um adjetivo, pois 

indica uma característica de alguém. “Ricardo é brasileiro”. Mas 

também pode ser um substantivo, pois há um artigo antes: “O 

brasileiro é preguiçoso”. 

A esse processo damos o nome de SUBSTANTIVAÇÃO. 

 

Identifique no trecho da canção uma expressão que, originalmente, 

não é substantivo, mas passou a ser. Depois explique por que ela 

se tornou um substantivo. 

 
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

DICAS/RESUMOS 

*Substantivos abstratos são aqueles que nomeiam seres que 
dependem de outros seres para existir. 

*Substantivos compostos podem ser ou não ligados por hífen. 

*Substantivos comuns começam com letra minúscula. Exceções: 
quando estiverem em início de frase ou quando representarem um 
sigla de maneira genérica. 

*Substantivos concretos “polêmicos”: Deus, Saci Pererê, duende, 
zumbi. Mesmo que algumas pessoas não acreditem, de alguma 
maneira pode-se atribuir uma “forma” ou “imagem” a essas palavras. 

*Até algumas letras podem ser substantivadas. Por exemplo: “O ‘x” 
da questão é saber se você vai ou fica”. Nesse exemplo, “x” é 
considerado substantivo. 

 

 

 

 

 
“As coisas não são difíceis de fazer. O difícil é nos dispormos a 

fazê-las” - Autor desconhecido 

Lista Especial de Gramática 
Assunto: Substantivo (módulo 4) 
 

Prof° Elder Dencati 

 


