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SUBSTANTIVO

É a palavra que dá nome a pessoas, ações, sentimento, 
sensações, desejos, ideias, fenômenos. Como palavra 
variável, apresenta flexões de gênero, número e grau. 
(José de Nicola).

Os substantivos também exercem na frase diversas 
funções sintáticas: sujeito, objeto direto, objeto indireto, 
etc. (Cegalla).



Alguns Exemplos:
Aquele homem comprou e ganhou uma flor.
Na praia, a alegria era geral.

 As palavras destacadas são substantivos.

O Totó, além de ser um bom cão, devolveu a felicidade às 
crianças.

    Na frase acima podemos reconhecer quatro    
substantivos: Totó, cão, felicidade e crianças.  



Os substantivos Classificam-se 
em:
Próprios
Comuns

Concretos
Abstratos

Simples
Composto

Primitivos
Derivados

Coletivos



Substantivos Comuns:
Designam os seres de uma espécie de forma genérica: 

menino, casa, felicidade, mesa, cão, criança, bondade, 
etc.;

Na frase: O Totó além de ser um bom cão, devolveu a 
felicidade às crianças.

Uma análise mais apurada permite-nos perceber certas 
diferenças ao compararmos os substantivos. Cão, por 
exemplo, é usado de forma genérica e refere-se a toda 
espécie canina; já Totó designa um cão específico, 
particular.



Substantivos Próprios
São os que se aplicam a um ser particular:

  Deus, Brasil, Roma, Belo Horizonte, Gonçalves Dias, 
Tiradentes, etc.

Observação: certos substantivos próprios podem tornar-se 
comuns: Um judas (traidos), um esculápio (médico), um 
ícaro (aviador), um panamá (chapéu), etc. 



Substantivos Concretos
São os que designam seres propriamente ditos (pessoas, 

objetos, lugares) independentemente de sua existência 
real ou que a imaginação apresenta como tais:

 Exemplos: avô, mulher, pedra, leão, alma, fada, 
lobisomem, cadeira, caneta, etc.; 



Substantivos Abstratos
Designa ações, qualidades ou estados, tomados como 

seres. Indica coisas que não existem por si, que são o 
resultado de uma abstração. É o caso de:

Beleza, coragem, brancura,  (qualidades);
Amor, saudade,  dor, alegria (sentimentos, sensações);
Viagem, estudo, doação, esforço, fuga, (ações);
Vida, morte, cegueira, doença (estado).



Substantivos Concretos
São os que designam seres propriamente ditos (pessoas, 

objetos, lugares) independentemente de sua existência 
real ou que a imaginação apresenta como tais:

 Exemplos: avô, mulher, pedra, leão, alma, fada, 
lobisomem, cadeira, caneta, etc.; 



Substantivos Simples e 
Compostos

Simples - É formado por um só radical:
Exemplo: janela, livro, trem, porta, chuva, pão. Lobo, 

etc.;

Compostos – É formado por mais de um radical:
Exemplo: guarda-chuva, passatempo, beija-flor, , sempre-

viva, etc. 



Substantivos Primitivos e Derivados

Primitivos: os que não derivam de outra palavra da 
língua portuguesa e serve de base para formação de outros 
substantivos:

Exemplos: rosa, pedra, mar, ferro, dente, trovão, etc;
Derivados: os que são formados a partir de um 

substantivo primitivo:
Roseiral, rosácea (de rosa); pedreiro, pedregulho (de 

pedra). 



Substantivos Coletivos

Há um tipo de substantivo comum que merece atenção 
especial, pois, mesmo estando no singular, designam um 
conjunto de seres da mesma espécie, e por isso mesmo é 
chamado coletivo.

Apresentamos, a seguir uma relação dos principais 
coletivos, bem como os conjuntos que indicam: 



Substantivos Primitivos e Derivados

Primitivos: os que não derivam de outra palavra da 
língua portuguesa e serve de base para formação de outros 
substantivos:

Exemplos: rosa, pedra, mar, ferro, dente, trovão, etc;
Derivados: os que são formados a partir de um 

substantivo primitivo:
Roseiral, rosácea (de rosa); pedreiro, pedregulho (de 

pedra). 



 Coletivos
Acervo: 
Alcatéia: 
Arquipélogo:
Atlas:
Buquê:
Constelação:
Cardume:
Enxame:
Cordilheira:

De obras artisticas
De lobos e feras
De ilhas
Mapas 
De flores
De estrela
De peixes
De abelhas
De montanhas



 Coletivos
Acervo: 
Alcatéia: 
Arquipélogo:
Atlas:
Buquê:
Constelação:
Cardume:
Enxame:
Cordilheira:

De obras artisticas
De lobos e feras
De ilhas
Mapas 
De flores
De estrela
De peixes
De abelhas
De montanhas
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