
 

 NÚMERO DO SUBSTANTIVO  
 

• Existem dois números gramaticais: o singular e o plural. Encontram-se no singular 
os substantivos que indicam apenas um ser: 

casaco; cadeira; hipopótamo; gaivota; problema; amizade. 

• Encontram-se no plural os substantivos que indicam dois ou mais seres: 
casacos; cadeiras; hipopótamos; gaivotas; problemas; amizades. 

 Formação do plural dos substantivos  

• Acrescentar -s à palavra no singular é a principal regra de formação do plural: Um 
cachorro - muitos cachorros; 

Uma mochila - várias mochilas. 
 

• Existem, contudo, outras regras para a formação do plural de substantivos com 
terminações diferentes. 
 

 Formação do plural dos substantivos compostos  

São chamados de substantivos compostos os substantivos formados por dois ou mais 
radicais. Há, assim, a presença de, no mínimo, dois elementos formadores do substantivo 
composto. A formação do plural dos substantivos compostos pode ocorrer de quatro 
formas diferentes:

 



 

 

Outras regras para a formação do plural. 

 

                              Substantivos de dois números  

São chamados de substantivos de dois números os substantivos que apresentam a 
mesma forma para o singular e para o plural, permanecendo invariáveis:  

o lápis - os lápis; o ônibus - os ônibus; o pires - os pires. 

 

 

 

 

 



 

 

                                   Emprego do Hífen 

O hífen (-) é um sinal gráfico utilizado para: 
 

• Formar palavras compostas; 
• Ligar pronomes oblíquos ao verbo; 
• Separar sílabas, bem como na translineação das palavras. 

 
Regra Básica 
 
Com prefixos, sempre se utiliza o hífen na frente de palavra iniciada por H. 
 
Outros Casos 
 
1. Prefixo terminado em vogal: 
– Sem hífen diante de vogal diferente: autoescola, antiaéreo. 
– Sem hífen diante de consoante diferente de R ou S: anteprojeto, semicírculo. 
– Sem hífen diante de R ou S, mas dobram-se essas letras: antirracismo, ultrassom. 
– Com hífen diante da mesma vogal: contra-ataque, micro-ondas. 

2. Prefixo terminado em consoante: 
– Com hífen diante da mesma consoante: inter-regional, sub-bibliotecário. 
– Sem hífen diante de consoante diferente: intermunicipal, supersônico. 
– Sem hífen diante de vogal: interestadual, superinteressante. 

Exceções 
1. Com o prefixo SUB, utiliza-se o hífen também diante de palavra iniciada por R 
(sub-região). Palavras iniciadas com H perdem essa letra e juntam-se sem hífen 
(subumano). 

2. Com os prefixos CIRCUM e PAN, utiliza-se o hífen antes de palavra iniciado por M, N 
ou VOGAL (pan-americano). 
 
3. O prefixo CO em geral se junta com o segundo elemento, mesmo quando ele começa 
com O (coordenar). 
 
4. Com o prefixo VICE, sempre se usa o hífen (vice-presidente). 
 
5. Não se usa mais o hífen em palavras que perderam o sentido de composição 
(mandachuva). 
 
6. Com os prefixos EX, SEM, ALÉM, AQUÉM, RECÉM, PÓS, PRÉ e PRÓ, sempre se 
utiliza o hífen (ex-aluno) 
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