Plano das Classes de Palavras
O Nome - 9ºano
-Todas as palavras pertencem a uma determinada classe. Algumas classes apresentam subclasses.
-As classes podem ser constituídas por palavras variáveis ou invariáveis.
Classes
Classes
-As palavras variáveis apresentam variação de forma (feminino / masculino,
abertas
fechadas
por exemplo).

-As palavras invariáveis mantêm sempre a mesma forma.
-As classes de palavras podem ser abertas ou fechadas.
-As classes abertas admitem, potencialmente, um número ilimitado de palavras
e nelas se integram as que vão surgindo para referir novas realidades. São
classes abertas de palavras os nomes, os verbos, os adjetivos, os advérbios e
as interjeições.

Nome*

Determinante

Adjetivo

Quantificador

Verbo

Pronome

Advérbio

Preposição

Interjeição

Conjunção

-As classes fechadas têm um número limitado de palavras (geralmente poucas) e muito raramente se lhes acrescenta
algum novo elemento. São classes de palavras fechadas os pronomes, os determinantes, os quantificadores, as
preposições e as conjunções.

Nomes - são palavras que designam pessoas, animais, coisas, ações, estados, qualidades, sentimentos. O nome é o
núcleo do grupo nominal (Esta palavra é um nome comum). O nome é, frequentemente, precedido por um
determinante ou por um quantificador.

Subclasses do nome
Próprio – individualiza pessoas, animais, locais (Ana, Pantufa, Santarém)
Comum – nomeia
pessoas, animais,
coisas, sem os
individualizar (mulher,
cão e cidade)

Contável – refere algo que pode ser enumerável (um rapaz, três rapazes; um rio, três rios)
Não contável – designa uma realidade que não pode ser enumerável, não é possível distinguir
partes singulares de partes plurais (beleza, ar, açúcar, ouro, farinha, água, egoísmo)
Coletivo – estando no singular, designa um
conjunto de pessoas animais, coisas

Contável – (grupo, rebanho, coro, bando)
Não contável - (gente, fauna, flora)

Variação em grau - aumentativo, diminutivo
-O aumentativo pode traduzir grandeza (casarão), ou ser depreciativo (narigão).
-O diminutivo pode dar a noção de pequenez, (livrinho), afeto (gatinho) ou desprezo (livreco).
Flexão em género
Flexão em género- Nos nomes que referem seres inanimados não há variação de género. São
uniformes quanto ao género (a pedra, o rio).
Nos seres animados, o género natural (dado pelo sexo) coincide habitualmente com o género gramatical
(o pai /a mãe, o leão /a leoa).
Casos particulares de nomes (de seres animados) uniformes quanto ao género
Nomes epicenos - têm apenas uma forma para os dois géneros designam animais e distinguem o feminino do masculino
através da palavra macho ou fêmea (cobra macho; panda fêmea)
Nomes comuns de dois - utilizam a mesma palavra, com determinante diferente para os dois géneros (o/a colega, o/a
jovem, o/a artista, o/a estudante, o/a jornalista)
Nomes sobrecomuns - utilizam a mesma palavra e o mesmo determinante para os dois géneros (a testemunha, a
personagem, a pessoa)

Flexão em número
Casos particulares de nomes uniformes quanto ao número:

-Nomes em que o singular e o plural só se distinguem pelo determinante. Ex.: o/os lápis, o/os ourives
-Nomes que só se empregam no plural. Ex.: parabéns, arredores
-Nomes que têm significação diferente no singular e no plural. Ex.: o ar / os ares (clima)

Plural dos nomes compostos: como sabes, estes nomes são constituídos por duas ou mais formas de base
associadas. O plural dos nomes compostos que se ligam por hífen apresenta algumas particularidades, que deverás
conhecer. Eis algumas situações:
a) Verbo ou palavra invariável + nome -> só o segundo elemento vai para o plural.
Ex.: guarda-sol->guarda-sóis/ abaixo-assinado->abaixo-assinados/ lava-louça->lava-louças/ sempre-viva->sempre-vivas
b) Nome + nome ou adjetivo -» ambos os elementos vão para o plural.
Ex.: couve-flor -> couves-flores, guarda-noturno -> guardas-noturnos
Exceções: nos nomes compostos em que o segundo elemento é um nome que constitui um atributo específico do
primeiro, apenas o nome da esquerda vai para o plural. Ex.: palavra-chave -> palavras-chave /projeto-piloto -> projetos-piloto
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