
DISCIPLINA: Língua Portuguesa SÉRIE/ANO: 8º TURMA:

PROFESSOR (A): DATA:

ALUNO (A): Aridan Grave e Pedro Silva

TEXTO COMPLEMENTAR

CLASSES GRAMATICAIS - REVISÃO

Na língua portuguesa há dez classes de palavras ou classes

gramaticais:

1 - SUBSTANTIVO 6 - VERBO

2 - ARTIGO 7 - ADVÉRBIO

3 – ADJETIVO 8 - PREPOSIÇÃO

4 – NUMERAL 9 - CONJUNÇÃO

5 – PRONOME 10 - INTERJEIÇÃO

Cada uma das palavras acima pertence a uma classe gramatical.

Temos dez classes gramaticais. Leia o quadro e recorde-as

PALAVRA CONCEITO CLASSE
tristeza – malas – poesia –
encontro – dia - estrela

palavra variável que pode
vir precedida por artigo,
pronome

substantivo

Leve – macio – clara –
brancas – verdes -
tranquila

palavra variável que
caracteriza o substantivo

adjetivo



a – o – uma - um palavra variável que
precede o substantivo,
determinando-o

artigo

me – meu – que – minha –
te – nós – quantas - cujo

palavra que substitui ou
acompanha o substantivo

pronome

veio – raiou – vamos –
pensei – traz - ajude

palavra variável que se
conjuga no tempo e modo

verbo

hoje – muito – lá - só palavra invariável que
modifica o verbo, o
adjetivo ou outro advérbio
acrescentando-lhes uma
circunstância ou
intensificando uma
qualidade

advérbio

de – pela (per + a) – no
(em+ o) – até

mas – quando – ou

oh!

palavra invariável que liga
duas palavras de diferentes
funções

palavra invariável que liga
orações (algumas ligam
também palavras)

palavra invariável que
exprime sentimento,
emoção

preposição

conjunção

interjeição

um – dois – terceiro -
duplo

Palavra variável que se
refere ao substantivo,
dando ideia de número

numeral

SUBSTANTIVO é toda a palavra que denomina um ser; é usada para

nomear pessoas, coisas, animais, lugares e sentimentos.

Normalmente vem precedida de artigo.

Exemplo: O cachorro tomou banho. (Cachorro é um substantivo)

Os substantivos classificam-se em:

Comum/ Próprio

Concreto/ Abstrato



Primitivo/ Derivado

Simples/ Composto

Coletivo

ARTIGO é a palavra que se coloca antes do substantivo para

determiná-lo ou indeterminá-lo.

Os artigos classificam-se em:

Definidos: o / a / os / as

Indefinidos: um / uns / uma / umas

ADJETIVO é a palavra que caracteriza o substantivo.

Exemplo: Aquela moça é muito bonita. (Bonita é um adjetivo)

NUMERAL é uma palavra que exprime número, ordem numérica,

múltiplo ou fração.

O numeral pode ser: cardinal, coletivo, ordinal, multiplicativo,

fracionário, partitivo e romano.

PRONOME é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo.

O pronome pode ser: pessoais, possessivos, demonstrativos,

interrogativos, relativos e indefinidos.

VERBO é a palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da

natureza.

ADVÉRBIO é a palavra invariável que modifica o sentido de um

verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Os principais advérbios

indicam circunstâncias de:

Tempo: ontem, hoje, amanhã, já, cedo, tarde, antigamente...



Lugar: aqui, ali, acolá, aí, lá, perto, longe, acima, abaixo, dentro,

fora...

Modo: depressa, devagar, bem, mal, calmamente, alegremente...

Intensidade: muito, menos, pouco, mais, bastante....

Negação: não, absolutamente...

Dúvida: talvez, provavelmente, possivelmente...

Afirmação: sim, certamente, realmente....

PREPOSIÇÃO é uma palavra invariável que liga um termo

dependente a um termo principal, estabelecendo uma relação entre

eles.

As preposições essenciais são:

A, ANTE, APÓS, ATÉ, COM, CONTRA, DE, DESDE, EM, ENTRE,

PARA, PERANTE, POR, SEM, SOB, SOBRE, TRÁS

CONJUNÇÃO é a palavra invariável que liga:

● duas palavras com o mesmo valor, numa oração.

● duas orações entre si.

INTERJEIÇÃO são palavras invariáveis que expressam uma emoção,

um sentimento.

As interjeições mais comuns são:

de alegria: ah! oh! oba!

de aplauso: viva! bis! bravo!

de chamamento: ó! olá! alô!

de dor: ui! ai!

de silêncio: silêncio! psiu!

de surpresa: oh! ah!



de advertência: cuidado! atenção!

de alívio: ufa! Arre!

de admiração: ah! oh! puxa! nossa!

de desejo: oxalá! tomara!

de saudação: salve! viva! olá!

de terror: ui! credo! cruzes


