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 Morfossintaxe 03 – Continuação das Classes Gramaticais 

 
Olá, professor! 
 
Até aqui, vimos um pouco sobre morfologia, num apanhado geral sobre as 10 classes gramaticais e fizemos um estudo 
básico de duas classes: o substantivo e o artigo. 
Perceba como estamos construindo o nosso modelo de ensino e aprendizagem. 
 

1. Entendemos o que é morfologia (o estudo das palavras em si). 
2. Estudamos as 10 classes de maneira conceitual: o que é e quais suas características distintivas das outras classes. 
3. Fizemos um aprofundamento destas classes – já vimos o substantivo e o verbo – compreendendo suas 

implicações e nuances essenciais.  
4. Somente depois, veremos as características “variantes”, como gênero, número, grau etc. 

 
Nesta etapa, estamos fazendo este breve aprofundamento, permitindo que conheçamos as dez classes ao mesmo tempo, 
como elas interagem entre si.  
 
Ao estudar as classes separadamente, apresentando todas as suas características numa sequência única, induzimos nosso 
cérebro ao “decoreba”: “Agora estou estudando substantivo”!  
 
Vamos continuar então este aprofundamento.  

 

Morfologia 02 
 

Preciso Me Encontrar 
 

Deixe-me ir 
Preciso andar 

Vou por aí a procurar 
Rir pra não chorar 

Quero assistir ao sol nascer 
Ver as águas dos rios correr 

Ouvir os pássaros cantar 
Eu quero nascer, quero viver 

 
Deixe-me ir 

Preciso andar 
Vou por aí a procurar 

Rir pra não chorar 
 

Se alguém por mim perguntar 
Diga que eu só vou voltar 
Quando eu me encontrar 

 
Quero assistir ao sol nascer 
Ver as águas dos rios correr 

Ouvir os pássaros cantar 
Eu quero nascer, quero viver 

Deixe-me ir 
Preciso andar 

Vou por aí a procurar 
Rir pra não chorar 

 
 - Candeia. 

 

                 Favela, Di Cavalcanti. 
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O Adjetivo 
 
Adjetivos são palavras que se ligam exclusivamente a substantivos, obedecendo-o e concordando com ele. 

Os adjetivos não apenas acompanham o substantivo, como os artigos, vão além: modificam aquilo 

que o SER representa, ampliando sua significação ou caracterizando alguns de seus aspectos. 
 
Observe: 
 

Imagine uma casa. 
 

Veja esta casa externamente! 
 

Agora vamos adjetivar esta casa. 
 
 

Imagine agora uma “casa verde”. 
 
Observe como sua imagem mental mudou, modificou-se! 
 
O adjetivo (verde) modificou o substantivo (casa), deixando-o mais específico: não é mais qualquer casa, é uma 
casa verde. 
 
Um adjetivo não traz uma ideia “a mais” para a frase, os adjetivos ampliam o sentido do substantivo. 
 
Observe: 
  

A pequena menina ganhou uma linda boneca. 
(Adj)       (Subst)                        (Adj)  (Subst) 

 
Cada adjetivo modifica seu substantivo correspondente. 

 

 
Memorize:  

 
Adjetivos são palavras que modificam substantivos e que se ligam exclusivamente a eles. 

 
 
Nesta aula inicial sobre os adjetivos, vamos perceber algumas de suas utilidades dentro de um contexto, 
percebendo assim suas características. Importante que o professor faça o aluno perceber estas características 
antes de enumerá-las, evitando que seu aluno acione a memória imediata (que é frágil e temporária). Induza 
seu aluno a entender, não decorar. 
 
 
 

1. O Adjetivo – Modificador do Substantivo 
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Mas como a classe dos ADJETIVOS pode modificar um substantivo? 
 
Observe: 
 

1. Maria era uma mulher bonita, tinha um corpo impressionante. 
 
Perceba como não é possível construir uma imagem mental específica de Maria(substantivo).  
 
Cada leitor imaginará a sua “Maria”, baseado no que ele considera “bonito” e “impressionante”.  
 
Alguns adjetivos relativizam o substantivo - Os Adjetivos Relativos são subjetivos. 
 
Pensemos! 
 
Num texto literário, um adjetivo relativo possibilita que o leitor crie sua própria imagem mental! 
 

Num texto dissertativo ou discursivo, provocaria uma subjetividade negativa, pois comprometeria a 
objetividade e a imparcialidade exigidas neste tipo de texto. 
 
Observe agora: 
 

2. Maria era uma mulher morena, tinha um corpo esguio. 
 
Observe agora como é possível construir uma imagem mental do substantivo Maria.  
Qualquer que seja o leitor terá como imagem a “Maria” proposta pelo escritor, pois há um padrão conceitual 
para o que é “morena” e “esguio”.  
 
Estes são os Adjetivos Absolutos que são objetivos. 
 
Num texto literário, aproxima a ideia mental do leitor da ideia proposta pelo escritor! 
Num texto dissertativo ou discursivo, provocaria a objetividade desejada.  
 
Veremos os Adjetivos de forma mais aprofundada ao longo do curso. 
 
Exercite. 
 
Escolha um texto literário e uma dissertação qualquer e perceba a diferença no uso de Adjetivos Absolutos e 
Adjetivos Relativos. 
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Pronomes 
 
Pronomes são palavras que existem em função do nome (pró-nome). 
Ou seja, relacionam-se com substantivos (ou nomes). 
 
Os pronomes podem ocupar o lugar de um substantivo na frase, tornando-se um pronome substantivo,  
ou  
Podem estar ligados ao substantivo, ocupando o lugar de um adjetivo (pronome adjetivo). 
 
Ou seja, PRONOME é um tipo de palavra altamente versátil, pois pode ser Adjetivo ou Substantivo. 
 
Observe: 
 
"Sua" blusa é linda! 
 
O pronome “sua” está ligado a um substantivo, evidenciando uma qualidade (não é qualquer blusa, é a sua 
blusa), portanto, este pronome “sua” ocupa o lugar de um adjetivo, ou seja, é um pronome adjetivo. 
 
"Ela" é linda! 
 
O pronome “Ela” está ocupando o lugar de um substantivo (Maria, Ana...), portanto, este pronome “Ela” está 
no lugar de um substantivo (substituindo-o), é um pronome substantivo. 
 
Memorize: 
 
Pronomes adjetivos – acompanham e modificam o substantivo (como um adjetivo). 
Pronomes substantivos – substituem o substantivo. 
 
 
  

 
 
 

Numerais 
 
Numerais são palavras que existem também em função do nome, ou seja, relacionam-se com substantivos. 
Os numerais podem ocupar o lugar de um substantivo na frase, tornando-se um numeral substantivo, ou 
podem estar ligados ao substantivo, ocupando o lugar de um adjetivo, ou seja, um numeral adjetivo. 
 
Observe: 
 
Duas blusas foram compradas! 
 
O numeral “Duas” está ligado a um substantivo, dando-lhe uma quantidade (característica), portanto, este 
numeral “duas” ocupa o lugar de um adjetivo, modificando o substantivo, ou seja, é um numeral adjetivo. 

2. O Pronome – Modificador ou Substituto do Substantivo 

3. O Numeral – Modificador ou Substituto do Substantivo 
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Aquela mulher é linda. As outras "três" são feias. 
 
O numeral “três” está ocupando o lugar de um substantivo (três mulheres), portanto, este numeral “três” é um 
numeral substantivo. 
 
Memorize: 
 
Numerais adjetivos – acompanham e modificam o substantivo (como um adjetivo). 
Numerais substantivos – substituem o substantivo. 
 
 
 

 
 
 

Advérbios 
 
Advérbios são palavras invariáveis, que trazem para a frase as circunstâncias externas ao que acontece. 
 
Observe como os advérbios circunstanciam (estão em volta) da ação (advérbio com verbo) e das características 
das coisas (advérbio com adjetivo), podendo até circunstanciar outra circunstância! (Advérbio com Advérbio).  
 

São terríveis estes advérbios. Não se decidem a quem servir! 
 

Os dois golfinhos nadam à "noite". 
 
Fique atento: 
 
Perceba que a circunstância: “noite” está fora da ação, apenar evidenciando "quando" ocorre a ação, 
evidenciado pelo ambiente. A circunstância, neste caso, é temporal. 
 
Os Advérbios são palavras que se ligam a Verbos, Adjetivos e a outros Advérbios. 
 
- Advérbio ligado a verbo: 
 
                          Maria comeu apressadamente. 
                                      Verbo       Advérbio 
 
O advérbio “apressadamente” dá uma circunstância ao verbo: o modo como Maria comeu. 
 
- Advérbio ligado a adjetivo: 
  
                      Pedro é muito inteligente. 
                                Advérbio Adjetivo 
 
O advérbio “muito” dá uma circunstância ao adjetivo: a intensidade com que Pedro é inteligente. 
 
 

4. O Advérbio – A Circunstância da Mensagem. 
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- Advérbio ligado a outro advérbio: 
 
                         João      acordou      bem      cedo. 
                                                       Advérbio  Advérbio 
 
O advérbio “bem” dá uma circunstância ao advérbio “cedo”: a intensidade de quão cedo era. 
 
Memorize:  
Advérbios jamais se ligam a substantivos, mas sim a verbos, adjetivos e outros advérbios. 
 
 
 

Vamos Exercitar 
 
1. Assinale a alternativa que apresente um pronome substantivo: 
a) Todo homem é um ser racional 
b) Pedro foi devidamente revistado. 
c) Aquele é o rapaz! 
d) tenho dó do seu filho. 
e) Brigou e levou o troco. 
 
 
Observe os versos:  

Os meus dias são meus. E os teus? 
E teus castelos, teus cãs são teus? 

São teus os monstros e os canalhas? 
São teus os pagãos e os incrédulos? 

 
2. Em: “Os meus dias são meus. E os teus?”, o termo em destaque exerce uma função acessória por se tratar de 
um pronome. 
Certo ou Errado 
 
3. Na frase: “Os meus dias são meus. E os teus?”, os termos em destaque são, respectivamente, um adjetivo e 
um substantivo. 
Certo ou errado 
 
4. Em: “Compramos bastante comida.”, a palavra em destaque pertence à classe gramatical: 
a) Substantivo 
b) Adjetivo 
c) Advérbio 
d) Pronome Adjetivo 
e) Pronome Substantivo 
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5. Dado o texto abaixo, grife todos os substantivos de azul, adjetivos de verde, advérbios de vermelho, 
preposições em amarelo e verbos de preto. 
 
Rapte-me camaleoa 
Adapte-me a uma cama boa 
Capte-me uma mensagem à-toa 
De um quasar pulsando loa 
Interestelar canoa 
Leitos perfeitos 
Seus peitos direitos me olham assim 
Fino menino me inclino pro lado do sim 
Rapte-me, adapte-me, capte-me, it's up to me, coração 
Sem querer ser, merecer ser um camaleão 
Rapte-me camaleoa 
Adapte-me ao seu ne me quitte pás 
 
- Caetano Veloso 
 
 

Gabarito: 
 
1. Assinale a alternativa que apresente um pronome substantivo: 
a) Todo homem é um ser racional 
b) Pedro foi devidamente revistado. 
c) Aquele é o rapaz! 
d) tenho dó do seu filho. 
e) Brigou e levou o troco. 
 
Fique atento! 
Observe que “aquele” (pronome demonstrativo) é essencial e ocupa o lugar de um substantivo: João, Pedro... 
 
Observe os versos:  

Os meus dias são meus. E os teus? 
E teus castelos, teus cãs são teus? 

São teus os monstros e os canalhas? 
São teus os pagãos e os incrédulos? 

 
2. Em: “Os meus dias são meus. E os teus?”, o termo em destaque exerce uma função acessória por se tratar de 
um pronome. 
Certo ou Errado 
 
Observe: 
Leia: Os meus dias são meus. E os? ... Obviamente o termo “teus” é essencial, portanto, exerce uma função 
substantiva. Teus = substitui o substantivo “dias” = Pronome Substantivo! 
 
3. Na frase: “Os meus dias são meus. E os teus?”, os termos em destaque são, respectivamente, um adjetivo e 
um substantivo. 
Certo ou errado 
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Perceba como o pronome adjetivo é acessório à mensagem completa e como o pronome substantivo é 
essencial para o entendimento mínimo da mensagem! (Estudaremos melhor este aspecto em sintaxe.) 
 

Os meus dias são meus.  
                                                                          (Acessório) – Pronome Adjetivo. (Modifica o substantivo “dias”) 
Perceba: 

Os dias são meus.  
                                                                  
Agora: 
 

Os meus dias são meus.  
                                                                                                             (essencial) – Pronome Substantivo (meus dias) 
Perceba: 

Os dias são...  
 
4. Em: “Compramos bastante comida.”, a palavra em destaque pertence à classe gramatical: 
 
a) Substantivo 
b) Adjetivo 
c) Advérbio 
d) Pronome Adjetivo 
e) Pronome Substantivo 
 
Fique atento, questão comum em concursos! 
Observe: quem se liga a quem? 

  Compramos bastante comida. 
Compramos bastante ou bastantes comida? 

 
Perceba que “bastante” se liga ao substantivo “comida”, portanto, um adjetivo e não um advérbio. 
 
Fique atento: Ela chorou bastante. (“Bastante” se liga ao verbo chorou, portanto, advérbio, invariável) 
Elas choraram bastante. (Bastante no singular, por ser advérbio!) 
 
Mas... 
Ela comprou bastantes camisas. (“Bastantes” no plural, por ser adjetivo!) 
 
 
5. Dado o texto abaixo, grife todos os substantivos de azul, adjetivos de verde, advérbios de vermelho, 
preposições em amarelo e verbos de preto. 
 
Rapte-me camaleoa 

Adapte-me a uma cama boa 

Capte-me uma mensagem à-toa 

De um quasar pulsando loa 

Interestelar canoa 
Leitos perfeitos 
Seus peitos direitos me olham assim 
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Fino menino me inclino pro lado do sim 

Rapte-me, adapte-me, capte-me, it's up to me, coração 
Sem querer ser, merecer ser um camaleão 
Rapte-me camaleoa 
Adapte-me ao seu ne me quitte pás 
 
Observe como Caetano transforma uma frase de outra língua num verbo: it's up to me 
E mais: uma frase inteira num substantivo: o seu ne me quitte pás...  
 
Genial! 
 
Observe que o “me” – pronome oblíquo funciona como complemento (a mim), objeto, portanto, um 
substantivo. Complementos são sempre exercidos por substantivos, por serem essenciais para a frase e 
integrantes da oração! (Veremos este assunto mais adiante, mas vale como um alerta!) 
 
 

Conclua este Treinamento: 
1. Releia toda a teoria e faça um resumo do conteúdo. 
2. Faça Mapas Mentais dos principais tópicos.  
3. Anote todas as suas dúvidas. 
 

Faça o Treinamento Online.  
Repita o treinamento integralmente até responder todas as questões corretamente! 
 

(Clique Aqui) 
   

Bons estudos. 
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