Classes e subclasses de palavras - 9º Ano
Subclasses

Classes

Próprio

Nomes
(Classe aberta)

Determinantes
(Classe fechada)

Comum

Contável
Não contável

Coletivos

Artigos definidos
Artigos indefinidos
Possessivos
Demonstrativos
Interrogativos
Indefinidos
Relativos

Numeral
Quantificador
(Classe fechada)

Palavras Variáveis

Outros

Adjetivos

(Classe aberta)

Pronomes

Portugal, Mondego, Covilhã, …
Rapaz, bola, rio, cereja, …
Arroz, educação, areia, ódio, …
Contável Bando, turma, …
Não contável Fauna, flora, …
O, a, os, as, …
Um, uma, …
Meu, minha, nosso, seu, …
Este, aquela, esses, o mesmo, o outro …
Que? Qual,? quais…
Certo, outro.
Cujo, cujos.
Um, dois, três, mil… (numeral cardinal); o dobro, o triplo, o quádruplo … (numeral
multiplicativo; metade de, um terço de, um quarto de … (numeral fracionário).
Referem todos os elementos de um conjunto: todo(s)/toda(s), nenhum (a)/nenhuns(mas),
qualquer/quaisquer, ambos(as), cada.
Remetem para uma parte dos elementos de um conjunto ou expressa uma quantidade não
precisa: muito(s) /muita(s), pouco(s)/ pouca(s), tanto(s)/tanta(s), algum(ns)/ alguma(s),
vário(s)/vária(s), bastante(s).
(…)

Qualificativo

Varia em grau e surge geralmente depois do nome: belo, alto, grande…

Numeral

(ordinal): surge geralmente antes do nome e não varia em grau: primeiro,
segundo, décimo, centésimo…

Relacional

(Classe fechada)

Exemplos

Pessoais
Possessivos
Demonstrativos
Indefinidos
Relativos

Deriva de um nome; surge sempre à direita do nome e não varia em grau:
Eles cantaram o hino nacional.
Eu, tu, ele, me, se, mim, ti, …
Meu, minha, nosso, seu, …
Este, isto, aquele, aquilo, …
Alguns, tudo, nada, pouco, tanto, alguém, ninguém, todos …
Que, o qual, quem …
a)Transitivos diretos - exigem um complemento direto, Ex. Comprou um livro.
b)Transitivos indiretos - exigem um complemento indireto ou complemento oblíquo.
Ex. Telefonou ao Rui. / Saiu de casa.

Principais

c)Transitivos diretos e indiretos - exigem dois complementos, um direto e um indireto
ou complemento oblíquo, Ex. Deu uma prenda ao avô.
d)Transitivos predicativos - exigem um complemento direto e um predicativo do
complemento direto, Ex. Considero o livro interessante.
e)Intransitivos – Não exigem complementos. Ex. Ela adormeceu.

Verbos

Surgem antes do verbo principal, formando com ele um complexo verbal

(Classe aberta)

-dos tempos compostos – ter e haver
-da voz passiva – Ser

Auxiliares

-temporal: ir, haver de [valor de futuro]
-aspetual: começar (a) [início da ação]; estar (a), ficar (a), andar (a), continuar (a), ir
(a), vir (a), [duração da ação], deixar de, acabar de [fim da ação].
-modal: poder [possibilidade], dever [probabilidade], ter de/que, dever [obrigação]
Verbos que estabelecem uma relação entre o sujeito da frase e o predicativo do sujeito

Copulativos

Ex. de verbos copulativos: ser, estar, permanecer, ficar, parecer, tornar-se, revelarse...

(cont.)
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Preposições,
locuções
prepositivas e
preposições
contraídas

(Classe fechada)

A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás, acima de, junto a, para
com, …
*As preposições podem contrair-se com o artigo e com pronomes, formando preposições contraídas.
Ex. a+a = à, de+o =do, em+o = no, a+o = ao, em+aquele = naquele …
Algumas locuções prepositivas: através de, acima de, de acordo com, junto a, depois de, à frente de, por entre…
Quantidade e
grau

Muito, pouco, tanto, mais, menos, tão, bastante, demasiado, demais…

Afirmação

Sim, certamente, efetivamente, realmente, decerto…
Não
Até, mesmo, também, inclusivamente…
Só, salvo, exceto, apenas, exclusivamente, unicamente, senão…
Onde, aonde, donde, quando, porque, porquê, como…

Negação
Inclusão
Exclusão
Interrogativo

De predicado

Palavras Invariáveis

Advérbios e
locuções
adverbiais
(Classe aberta)

De frase

Integra o GV com a função de complemento oblíquo (1), modificador (2) ou predicado do
sujeito (3). Pode ser afetado pela negação (4) ou pela interrogação (5).
(1) Ele vai aí.
(4) A reunião não é (aqui), mas na sala ao lado.
(2) O bebé nasceu ontem.
(5) Foi (ontem) que o bebé nasceu?
(3) A reunião é aqui.
Ex. Abaixo, acima, adiante, aí, além, ali, aquém, aqui, atrás, cá, defronte, dentro, detrás, fora,
lá, longe, perto… - valor de lugar
Agora, ainda, amanhã, antes, cedo, depois, então, hoje, já, jamais, logo, nunca, ontem, outrora,
sempre, tarde…- valor de tempo
Assim, bem, debalde, depressa, devagar, mal, melhor, pior, e muitos dos advérbios terminados
em –mente, como velozmente, lentamente… - valor de modo
Exprime a atitude (dúvida, certeza, probabilidade…) (1) ou o ponto de vista do locutor face ao
conteúdo da frase (2).
(1) Talvez vá contigo ao cinema. (o advérbio exprime uma ideia de probabilidade)
(2) Infelizmente, não cheguei a horas. (o advérbio exprime uma apreciação)
Desempenha a função sintática de modificador da frase (1). Não é afetado pela negação (2)
nem pela interrogação (3).
(1) Certamente, o Rui virá à reunião.
(2) * Não (certamente), o Rui virá à reunião.

Conectivo

Locuções
adverbiais

(3) * É (certamente) que o Rui virá à reunião?

Certamente, efetivamente, naturalmente, seguramente, realmente, talvez, acaso, porventura,
possivelmente, provavelmente, felizmente, infelizmente, francamente, obviamente,
evidentemente …
Estabelece relações (de consequência, contraste, ordenação, …) entre frases (1) ou
constituintes da frase (2).
(1) Ela concluiu todos os trabalhos. Depois partiu para férias.
(2) Primeiro tempera-se o peixe, depois leva-se ao forno, finalmente serve-se com uma salada.
Assim, primeiro, primeiramente, depois, seguidamente, finalmente, nomeadamente,
designadamente, contrariamente, porém, todavia, contudo, portanto…
Equivalem a advérbios e podem ser constituídas por: preposição + nome/adjetivo/advérbio
À direita, ao lado, por ali, de dia, em breve, ao contrário, à pressa, em silêncio, com certeza…

Coordenativas:

Conjunções e
locuções
conjuncionais
(Classe
fechada)

Copulativas
Adversativas
Conclusivas
Disjuntivas
Explicativas

E, nem, não só … mas também, nem…nem
Mas.
Logo.
Ou, ou…ou, ora … ora, quer …quer, seja…seja
Pois.

Subordinativas:

Causais
Temporais
Finais
Completivas
Condicionais
Comparativas
Concessivas
Consecutivas

Interjeições e locuções
interjetivas (Classe aberta)

Porque, pois que, visto que, já que, uma vez que, dado que, …
Quando, enquanto, logo que, assim que, desde que, antes que, depois que, …
Para que, a fim de que, de modo que, de maneira que …
Que, se.
Se, desde que, salvo se, a não ser que, sem que, …
Como, conforme, bem como, mais/menos…do que, tanto…como, …
Embora, conquanto, ainda que, mesmo que, se bem que,…
Que, depois de: tal, tanto, de tal forma, de tal maneira …
De dor: Ai! Ui! Apre! /de chamamento, invocação: Olá! Ó! /de Cansaço: Uf! de Suspensão:
basta!, Chega! /de Resignação: Paciência; /de indignação: Homessa!, essa agora! /de
Impaciência: irra!, poça! /de Espanto: ah!, Oh! /De animação: eia! Coragem! de Medo, terror:
Jesus! de mim! Valha-me Deus! …
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