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CAPÍTULO  01 
Níveis de Análise da Língua 
Vamos começar o nosso estudo fazendo uma dis-

tinção entre quatro níveis de análise da Língua Portu-
guesa, afinal, você não pode confundir-se na hora de 
estudar. Fique ligado nessa diferença:
I. Nível Fonético / Fonológico: estuda a produção e 

articulação dos sons da língua. 
II. Nível Morfológico: estuda a estrutura e a classifi-

cação das palavras. 
III. Nível Sintático: estuda a função das palavras 

dentro de uma sentença.
IV. Nível Semântico: estuda as relações de sentido 

construídas entre as palavras.

Na Semântica, estudaremos, entre outras coisas, 
a diferença entre linguagem de sentido denotativo 
(ou literal, do dicionário) e linguagem de sentido co-
notativo (ou figurado).
Ex: Rosa é uma flor.
01. Morfologia: 

 ˃ Rosa: substantivo;
 ˃ Uma: artigo;
 ˃ É: verbo ser;
 ˃ Flor: substantivo

02. Sintaxe: 
 ˃ Rosa: sujeito;
 ˃ É uma flor: predicado;
 ˃ Uma flor: predicativo do sujeito.

03. Semântica:
 ˃ Rosa pode ser entendida como uma pessoa ou 

como uma planta, depende do sentido.

Vamos, a partir de agora, estudar as classes 
de palavras. Precisamos de uma base sólida para 
podermos progredir. Preste muita atenção à 
morfologia, pois, sem ela, não é possível progredir no 
estudo do Português! 

Morfologia - 10 Classes 
de Palavras

Antes de mergulhar nas conceituações, vamos 
fazer uma lista para facilitar o nosso estudo: classe e 
exemplo.
01. Artigo: 

˃ O, a, os, as, um, uma, uns, umas.
02. Adjetivo: 

˃ Legal, interessante, capaz, brasileiro, francês.
03. Advérbio: 

˃ Muito, pouco, bem, mal, ontem, certamente
04. Conjunção: 

˃ Que, caso, embora.
05. Interjeição: 

˃ Ai! Ui! Ufa! Eita.
06. Numeral:

˃  Sétimo, vigésimo, terço.
07. Preposição: 

˃ A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, 
entre. 

08. Pronome: 
˃ Cujo, o qual, quem, eu, lhe.

09. Substantivo:
˃  Mesa, bicho, concursando, Pablo, José.

10. Verbo: 
˃ Estudar, passar, ganhar, gastar.

Artigo
O artigo é a palavra variável que tem por função 

individualizar algo, ou seja, possui como função 
primordial indicar um elemento, por meio de definição 
ou indefinição1 da palavra que, pela anteposição 
do artigo, passa a ser substantivada. Os artigos se 
subdividem em:
a) Artigos definidos: o, a, os, as - porque definem o 

substantivo a que se referem. 
Veja os exemplos: 

˃ Hoje à tarde, falaremos sobre a aula da semana 
passada.

˃ Na última aula, falamos do conteúdo programático.
b) Artigos indefinidos: Um, uma, uns, umas - porque 

indefinem o substantivo a que se referem.
Veja os exemplos: 

˃ Assim que eu passar no concurso, eu irei comprar 
um carro.

˃ Pela manhã, papai, apareceu um homem da loja 
aqui.

É importante ressaltar que os artigos podem ser 
contraídos com algumas preposições essenciais, como 
demonstraremos na tabela a seguir:

Preposições

Artigo 

Definido  Indefinido

o a os as um uma uns umas

A ao à aos às - - - -

De do da dos das dum duma duns dumas

Em no na nos nas num numa nuns numas

Per pelo pela pelos pelas - - - -

Por polo pola polos polas - - - -

O artigo é utilizado para substantivar um termo. 
Ou seja, quer transformar algo em um substantivo? 
Coloque um artigo em sua frente.

 ˃ Ex.: Cantar alivia a alma.  (Verbo)
 ˃ Ex.: O cantar alivia a alma. (Substantivo) 

1 A noção aqui expressa por definição ou indefinição foi brilhantemente 
esclarecida por Napoleão Mendes de Almeida. O professor afirma que o 
artigo é um termo anteposto a um substantivo que possui com função dar 
precisão (no caso dos definidos) ou imprecisão (no caso dos indefinidos) ao 
termo com que estabelece relação.
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01. (CESGRANRIO) Entre os apresentados a seguir, 
qual o único exemplo em que o “a” NÃO pode 
ser classificado como artigo? 

a) “... mostram como ponto em comum a capacida-
de de ...”

b) “de suportar a frustração.” 
c) “(sujeitos a condições subumanas, ...)” 
d) “Venceram a voz que falava:” 
e) “... sobre a atitude negativa.”

RESPOSTA. C. Uma questão de simples resolução. 
Basta observar que a palavra “a” na alternativa “C” 
não fez flexão, ou seja, ficou no singular. Como o 
artigo costuma flexionar de acordo com o substantivo 
(e não fez), o elemento em destaque é uma preposi-
ção. Também era possível identificar se buscássemos 
a regência da palavra “sujeitos”. Quem está sujeito, 
está sujeito a alguma coisa. Assim, entende-se que a 
palavra em destaque é uma preposição.
Emprego do artigo com a palavra “todo”:

Quando inserimos artigos ao lado do termo “todo”, 
em geral, o sentido da expressão passa a designar 
totalidade. Como no exemplo abaixo:

˃ Pobreza é um problema que acomete todo país. 
(todos os países)

˃ Pobreza é um problema que acomete todo o 
país. (o país em sua totalidade)

Adjetivo
É a palavra variável que expressa uma qualidade, 

característica ou origem de algum substantivo ao qual 
se relaciona.

 » Ex.: Meu terno é azul, elegante e italiano.
Analisando, entendemos assim:

˃ Azul: característica.
˃ Elegante: qualidade.
˃ Italiano: origem.

Vamos falar um pouquinho sobre a estrutu-
ra e a classificação dos adjetivos. Com relação à sua 
formação, eles podem ser:

 → Explicativos: quando a característica é comum ao 
substantivo referido.
 » Ex.: Fogo quente, Homem mortal. (Todo fogo é 

quente, todo homem é mortal.)
 → Restritivos: quando a característica não é comum 

ao substantivo, ou seja, nem todo substantivo é 
assim caracterizado.
 » Ex.: Terno azul, Casa grande. (Nem todo terno 

é azul, nem toda casa é grande.)
→ Simples: quando possui apenas uma raiz. 

 » Ex.: amarelo, brasileiro, competente, sagaz, 
loquaz, inteligente, grande, forte etc.

→ Composto: quando possui mais de uma raiz.
 » Ex.: amarelo-canário, luso-brasileiro, verde-

-escuro, vermelho-sangue etc.
→ Primitivo: quando pode dar origem a outra 

palavra, não tendo sofrido derivação alguma.
 » Ex.: bom, legal, grande, rápido, belo etc.

→ Derivado: quando resultado de um processo de 
derivação, ou seja, oriundo de outra palavra.
 » Ex.: bondoso (de bom), grandioso (de 

grande), maléfico (de mal), esplendoroso (de 
esplendor) etc.

Os adjetivos que designam origem de algum termo 
são denominados adjetivos pátrios ou gentílicos.
Uma lista de adjetivos pátrios de estado:

Adjetivos Pátrios

Acre Acriano

Alagoas Alagoano

Amapá Amapaense

Aracaju Aracajuano ou aracajuense

Amazonas Amazonense ou baré

Belém(PA) Belenense

Belo Horizonte Belo-horizontino

Boa Vista Boa-vistense

Brasília Brasiliense

Cabo Frio Cabo-friense

Campinas Campineiro ou campinense

Curitiba Curitibano

Espírito Santo Espírito-santense ou capixaba

Fernando de Noronha Noronhense

Florianópolis Florianopolitano

Fortaleza Fortalezense

Goiânia Goianiense

João Pessoa Pessoense

Macapá Macapaense

Maceió Maceioense

Manaus Manauense

Maranhão Maranhense

Marajó Marajoara

Natal Natalense ou papa-jerimum

Porto Alegre Porto alegrense

Ribeirão Preto Ribeiropretense

Rio de Janeiro(Estado) Fluminense

Rio de Janeiro(Cidade) Carioca

Rio Branco Rio-branquense

Rio grande do Norte
Rio-grandense-do-norte,

norte-riograndense 
ou potiguar

Rio grande do Sul Rio-grandense-do-sul,
sul-rio-grandense ou gaúcho

Rondônia Rondoniano

Roraima Roraimense

Salvador Salvadorense ou soteropolitano

Santa Catarina Catarinense.
ou barriga-verde

Santarém Santarense

São Paulo (Estado) Paulista

São Paulo (Cidade) Paulistano

Sergipe Sergipano

Teresina Teresinense

Tocantins Tocantinense
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Países

Croácia Croata

Costa rica Costarriquense

Curdistão Curdo

Estados Unidos Estadunidense, norte-americano ou ianque

El Salvador Salvadorenho

Guatemala Guatemalteco

Índia Indiano ou hindu (os que professam o hinduísmo)

Israel Israelense ou israelita

Irã Iraniano

Moçambique Moçambicano

Mongólia Mongol ou mongólico

Panamá Panamenho

Porto Rico Porto-riquenho

Somália Somali

Adjetivos Pátrios Compostos
Na formação de adjetivos pátrios compostos, o 

primeiro elemento aparece na forma reduzida e, nor-
malmente, erudita. 
Observe alguns exemplos:

Adjetivos Pátrios Compostos

África Afro-/Cultura afro-americana

Alemanha Germano- ou teuto-/Competições teutoinglesas

América Américo-/Companhia américo-africana

Ásia Ásio-/Encontros ásio-europeus

Áustria Austro-/Peças austro-búlgaras

Bélgica Belgo-/Acampamentos belgo-franceses

China Sino-/Acordos sino-japoneses

Espanha Hispano-/Mercado hispano-português

Europa Euro-/Negociações euro-americanas

França Franco- ou galo-/Reuniões franco-italianas

Grécia Greco-/Filmes greco-romanos

Índia Indo-/Guerras indo-paquistanesas

Inglaterra Anglo-/Letras anglo-portuguesas

Itália Ítalo-/Sociedade ítalo-portuguesa

Japão Nipo-/Associações nipo-brasileiras

Portugal Luso-/Acordos luso-brasileiros

Locução Adjetiva
Expressão que tem valor adjetival, mas que é 

formada por mais de uma palavra. Geralmente, con-
correm para sua formação uma preposição e um subs-
tantivo. Veja alguns exemplos.

Locução Adjetiva Adjetivo

De águia Aquilino

De aluno Discente

De anjo Angelical

De ano Anual

De aranha Aracnídeo

De asno Asinino

De baço Esplênico

De bispo Episcopal

De bode Hircino

De boi Bovino

De bronze Brônzeo ou êneo

De cabelo Capilar

De cabra Caprino

De campo Campestre ou rural

De cão Canino

De carneiro Arietino

De cavalo Cavalar, equino, equídeo ou 
hípico 

De chumbo Plúmbeo

De chuva Pluvial

De cinza Cinéreo 

De coelho Cunicular

De cobre Cúprico

De couro Coriáceo 

De criança Pueril

De dedo Digital

De diamante Diamantino ou adamantino

De elefante Elefantino

De enxofre Sulfúrico

De estômago Estomacal ou gástrico

De falcão Falconídeos

De fera Ferino

De ferro Férreo

De fígado Figadal ou hepático

De fogo Ígneo

De gafanhoto Acrídeo

De garganta Gutural

De gelo Glacial

De gesso Gípseo

De guerra Bélico

De homem Viril ou humano

De ilha Insular

De intestino Celíaco ou entérico

De inverno Hibernal ou invernal

De lago Lacustre

De laringe Laríngeo

De leão Leonino

De lebre Leporino

De lobo Lupino

De lua Lunar ou selênico

De macaco Simiesco, símio ou macacal

De madeira Lígneo

De marfim Ebúrneo ou ebóreo

De Mestre Magistral

De monge Monacal

De neve Níveo ou nival

De nuca Occipital

De orelha Auricular

De ouro Áureo

De ovelha Ovino

De paixão Passional

De pâncreas Pancreático

De pato Anserino
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De peixe Písceo ou ictíaco

De pombo Columbino

De porco Suíno ou porcino

De prata Argênteo ou argírico

De quadris Ciático

De raposa Vulpino

De rio Fluvial

De serpente Viperino

De sonho Onírico

De terra Telúrico, terrestre ou terreno

De trigo Tritício

De urso Ursino

De vaca Vacum

De velho Senil

De vento Eólico

De verão Estival

De vidro Vítreo ou hialino

De virilha Inguinal

De visão Óptico ou ótico

Flexão do Adjetivo
O adjetivo pode ser flexionado em gênero, número 

e grau. Vejamos melhor como isso se dá.
1) Flexão de gênero (Masculino / Feminino) 

Com relação ao gênero, os adjetivos podem ser 
classificados de duas formas:
Biformes: quando possuem uma forma para cada 
gênero.

 » Ex.: Homem belo / mulher bela
 » Ex.:Contexto complicado / questão complicada.

Uniformes: quando possuem apenas uma forma, como 
se fossem elementos neutros.

 » Ex.: Homem fiel / mulher fiel.
 » Ex.:Contexto interessante / questão Interes-

sante.
2) Flexão de número (Singular / Plural)

Os adjetivos simples seguem a mesma regra de 
flexão que os substantivos simples, portanto essas 
regras serão descriminadas no quadro de número dos 
substantivos. Momentaneamente, abordemos a flexão 
dos adjetivos compostos. Serão, por regra, flexiona-
dos os adjetivos compostos que, em sua formação, 
possuírem dois adjetivos. A flexão ocorrerá apenas no 
segundo elemento da composição.

 » Ex.: Guerra greco-romana - Guerras greco-
romanas.

 » Ex.: Conflito socioeconômico - Análises 
socioeconômicas.

Por outro lado, se houver um substantivo como 
elemento da composição, o adjetivo fica invariável.

 » Ex.: Blusa amarelo-canário - Blusas amarelo-
canário.

 » Ex.: Mesa verde-musgo - Mesas verde-musgo.

O caso em questão também pode ocorrer quando 
um substantivo passa a ser, por derivação imprópria, 
um adjetivo, ou seja, também serão invariáveis os 
“substantivos adjetivados”.

 » Ex.: Terno cinza -Ternos cinza
 » Ex.: Vestido rosa -Vestidos rosa

E também : O plural de surdo-mudo é surdos-mudos, 
de pele-vermelha é peles-vermelhas. Azul-marinho e 
azul-celeste são invariáveis.

3) Flexão de grau (Comparativo e Superlativo)
Há duas maneiras de se estabelecer o grau do 

adjetivo: por meio do grau Comparativo e por meio do 
grau Superlativo. 
Vejamos como isso ocorre.
Grau comparativo: Estabelece um tipo de compara-

ção de características, sendo estabelecido de três 
maneiras:

˃ Inferioridade: O açúcar é menos doce (do) que os 
teus olhos.

˃ Igualdade: O meu primo é tão estudioso quanto 
o meu irmão.

˃ Superioridade: Gramática é mais legal (do) que 
Matemática.

Grau superlativo: Reforça determinada qualidade em 
relação a um referente. Pode-se estabelecer o 
grau superlativo de duas maneiras:

˃ Relativo: em relação a um grupo.
 » De superioridade: José é o mais inteligente dos 

alunos.
 » De inferioridade: O presidente foi o menos 

prestigiado da festa.
˃ Absoluto: sem relações, apenas reforçando as 

características
a) Analítico (com auxílio de algum termo)

» Ex.: Pedro é muito magro.
» Ex.: Pedro é magro, magro, magro.

b) Sintético (com o acréscimo de – íssimo ou –érrimo)
» Ex.: Pedro é macérrimo.
 » Ex.: Somos todos estudiosíssimos.

Veja, agora, uma tabela de superlativos sintéticos. 
Superlativos

Grau normal Superlativos

Ágil Agilíssimo

Agradável Agradabilíssimo

Agudo Acutíssimo ou agudíssimo

Alto Altíssimo, sumo ou supremo

Amargo Amaríssimo ou marguíssimo 

Amável Amabilíssimo

Amigo Amicíssimo

Antigo Antiquíssimo

Atroz Atrocíssimo

Baixo Baixíssimo ou ínfimo

Bom Ótimo ou boníssimo

Capaz Capacíssimo

Célebre Celebérrimo

Cheio Cheíssimo

Comum Comuníssimo

Cristão Cristianíssimo

Cruel Crudelíssimo

Doce Dolcíssimo ou docíssimo

Difícil Dificílimo

Eficaz Eficacíssimo

Fácil Facílimo

Feliz Felicíssimo

Feroz Ferocíssimo

Fiel Fidelíssimo

Frágil Fragílimo
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Frio Frigidíssimo ou friíssimo

Geral Generalíssimo

Grande Grandíssimo ou máximo

Horrível Horribilíssimo

Honorifíco Honorificentíssimo

Humilde Humílimo ou humildíssimo

Inimigo Inimicíssimo

Inconstitucional Inconstitucionalíssimo

Jovem Juveníssimo

Livre Libérrimo e livríssimo

Louvável Laudabilíssimo

Magnífico Magnificentíssimo

Magro Macérrimo ou magríssimo

Mau Péssimo ou malíssimo

Miserável Miserabilíssimo

Mísero Misérrimo

Miúdo Minutíssimo

Notável Notabilíssimo

Pequeno Mínimo ou pequeníssimo

Pessoal Personalíssimo

Pobre Paupérrimo ou pobríssimo

Precário Precaríssimo 
ou precariíssimo

Próspero Prospérrimo

Provável Probabilíssimo

Sábio Sapientíssimo

Sério Seríssimo

Simpático Simpaticíssimo

Simples Simplíssimo ou simplicíssimo

Singular Singularíssimo

Tenaz Tenacíssimo

Terrível Terribilíssimo

Vão Vaníssimo

Voraz Voracíssimo

Vulgar Vulgaríssimo

Vulnerável Vulnerabilíssimo

Atente à mudança de sentido provocada pela altera-
ção de posição do adjetivo.

 » Ex.: Homem grande (alto, corpulento)
 » Ex.: Grande homem (célebre)

Mas isso nem sempre ocorre. Se você analisar a 
construção “giz azul” e “azul giz”, perceberá que não 
há diferença semântica.

01. (CESGRANRIO) As palavras em destaque em 
“... que, apesar do olhar profissional crítico, ana-
lítico,” são classificadas, respectivamente, como:

a) Substantivo e adjetivo.
b) Substantivo e substantivo.
c) Adjetivo e substantivo.

d) Verbo e adjetivo.
e) Verbo e substantivo.
RESPOSTA. A. A palavra “olhar” foi transformada em 
um substantivo, porque o artigo “o” lhe foi anteposto. 
A palavra “crítico” qualifica o substantivo anterior-
mente destacado.

Advérbio
É a palavra invariável que se relaciona ao verbo, 

ao adjetivo ou a outro advérbio para atribuir-lhes uma 
circunstância. 

 » Ex.: Os alunos saíram apressadamente.
 » Ex.: O caso era muito interessante.
 » Ex.: Resolvemos muito bem o problema.

É importante decorar essa lista de advérbios para 
que você consiga reconhecê-los na sentença.

 → Classificação do Advérbio:
 ˃ Afirmação: Sim, certamente, efetivamente etc.
 ˃ Negação: Não, nunca, jamais.
 ˃ Intensidade: Muito, pouco, assaz, bastante, mais, 

menos, tão, tanto, quão etc.
 ˃ Lugar: Aqui, ali, aí, aquém, acima, abaixo, atrás, 

dentro, junto, defronte, perto, longe, algures, 
alhures, nenhures etc.

 ˃ Tempo: Agora, já, depois, anteontem, ontem, 
hoje, jamais, sempre, outrora, breve etc.

 ˃ Modo: Assim, adrede, bem, mal, depressa, 
devagar, melhor, pior e a maior parte das palavras 
formadas de um adjetivo, mais a terminação 
“mente” (leve + mente = levemente; calma + 
mente = calmamente).

 ˃ Inclusão: Também, inclusive.
 ˃ Designação: Eis.
 ˃ Interrogação: Onde, como, quando, por que.

Também existem as chamadas locuções adverbiais 
que vêm quase sempre introduzidas por uma preposi-
ção: à farta (= fartamente), às pressas (= apressada-
mente), à toa, às cegas, às escuras, às tontas, às vezes, 
de quando em quando, de vez em quando etc.

Existem casos em que utilizamos um adjetivo como 
forma de advérbio. É o que chamamos de adjetivo ad-
verbializado.

 » Ex.: Aquele orador fala belamente. (advérbio 
de modo.)

 » Ex.:Aquele orador fala bonito. (adjetivo adver-
bializado que tenta designar modo.)

Conjunção
É a palavra invariável que conecta elementos em 

algum encadeamento frasal. A relação em questão 
pode ser de natureza lógico-semântica (relação de 
sentido) ou apenas indicar uma conexão exigida pela 
sintaxe da frase.

Coordenativas 
São as conjunções que conectam elementos que 

não possuem dependência sintática, ou seja, as senten-
ças que são conectadas por meio desses elementos já 
estão com suas estruturas sintáticas (sujeito / predicado 
/ complemento) completas. Eis a lista das coordenativas:




