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CONTEÚDO 

 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Classes de palavras: emprego e 

sentido que imprimem às relações que estabelecem: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, 
verbo, advérbio, preposição e conjunção. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. 
Colocação pronominal. Crase. Pontuação. 

Leitura e interpretação de textos verbais, não verbais, literários e não literários. Informações literais e 
inferências possíveis. Ponto de vista do autor. Estruturação do texto: relações entre ideias; recursos de 
coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

 
Exercícios 

Coletânea de Exercícios I – Interpretação de Textos 
Coletânea de Exercícios II – Gerais 
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Sinônimos e Antônimos 
 
As palavras podem, quanto à forma e ao sentido, ser classificadas em sinônimos e antônimos. 
• Sinônimos: são palavras com grafia diferente e significado semelhante ou aproximado. 
Exemplos:   
lindo belo  ver enxergar 
alvo branco  assustado apavorado 
casa morada  raiva ódio 
contente alegra  desabou caiu 
vadio preguiçoso  ruim má 
ordenado pagamento  sinceridade franqueza 
enorme grande  surgir aparecer 
brava nervosa  inventor descobridor 
travesso inquieto  ruído barulho 
divertido engraçado  desajeitado sem jeito 
justo apertado  adorar amar 
confusão tumultuo  ajeitado arrumado 
ladrar latir  volume som 
momento instante  quieto silencioso 
 
Na coesão de um texto, por exemplo, a função do sinônimo é evitar a repetição. Observe: 
Curitiba é uma cidade distante do Maranhão, mas mesmo longe, precisaremos ir até lá. 
 
As palavras "longe" e "distante" são diferentes na escrita, mas apresentam sentidos parecidos. Podemos afirmar, 
portanto, que são palavras sinônimas. Elas, ainda, estão a serviço da coesão do texto, evitando repetição. 
 
• Antônimos: palavras de grafia diferente e significação oposta. 
Exemplos: 
bom mau  anão gigante 
feio bonito  perder achar 
clara escura  guerra paz 
alto baixo  fraco forte 
magro gordo  velho novo 
perdi achei  feliz infeliz 
longe perto  nunca sempre 
macio duro  mais menos 
morto vivo  capaz incapaz 
rico pobre  limpo  sujo 
esquerdo direito  esquecer lembrar 
possível impossível  justo injusto 
abriu fechou  pouco muito 
frio quente  corajoso medroso 
 
A luz reina sobre as trevas. 
Ele é bom em História e ruim em Física. 
Ou foi aprovado ou reprovado. 
 
Não se esqueça de que falar em sinônimo é também falar em conhecimento vocabular. Esse é adquirido através 
da leitura e da consulta ao dicionário. 
As bancas de concurso sabem que muitos candidatos não dão atenção devida à leitura, então exploram questões 
do tipo: 
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" A leitura propicia conhecimento, e, muitas vezes, um inefável prazer. É por isso que ela é um direito inalienável 
do homem". Significam, respectivamente: 
a) raro, inelutável 
b) estranho, inseparável 
c) indizível, intransferível 
d) infindável, insubstituível 
e) sutil, fundamental 
 
Para resolver essa questão bastava saber que: 
 
I. Inefável é aquilo que não se pode exprimir por palavras (indizível) 
II. Inalienável é algo intransferível 
Logo, a resposta correta é a letra C 
 

Exercícios pertinentes 
 
01) Indique o sinônimo de roubar. 
a) Devolver  
b) Entregar  
c) Furtar 
 
02) Indique o sinônimo de ilícito. 
a) ilegível  
b) ilegal  
c) ilustre  
 
03) Indique o sinônimo de carecer. 
a) comprar  
b) precisar  
c) faltar 
 
04) Escolha o sinônimo de materializar. 
a) visualizar  
b) comprar  
c) concretizar 
 
05) Identifique o sinônimo de cárcere. 
a) subterrâneo  
b) castelo  
c) prisão 
 
06) Indique o sinônimo de inaugurar.  
a) abrir  
b) completar  
c) encerrar 
 
07) Indique o sinônimo de incluir.  
a) diluir  
b) acrescentar  
c) excluir 
 
08) Identifique o antônimo de reforçar.  
a) enfraquecer  
b) informar  
c) desfrutar 
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09) Indique o antônimo de aprovar.  
a) discordar  
b) concordar  
c) passar 
 
10) Escolha o antônimo de encher.  
a) inchar  
b) engordar  
c) esvaziar 
 
11) Identifique o antônimo de exigir.  
a) conceder  
b) pedir  
c) contrariar 
 
12) Indique o item em que o antônimo da palavra ou expressão em destaque está corretamente apontado. 
a) duradouro sucesso - efêmero  
b) fama em ascendência - excelsa  
c) elegante região - carente  
d) sala lotada - desabitada 
 
13) O apaixonado rapaz ficou extático diante da beleza da noiva. A palavra destacada é sinônima de:  
a) imóvel  
b) admirado 
c) firme  
d) sem respirar 
e) indiferente 
  
14) os sinônimos de exilado, assustado, sustentar e expulsão são, respectivamente:  
a) degredado, espavorido, suster e proscrição.  
b) degradado, esbaforido, sustar e prescrição.  
c) degredado, espavorido, sustar e proscrição.  
d) degradado, esbaforido, sustar e proscrição.  
e) degradado, espavorido, suster e prescrição. 
 
15) Trate de arrumar o aparelho que você quebrou e costurar a roupa que você rasgou, do contrário não 
saíra de casa nesse final de semana. As palavras destacadas podem ser substituídas por:  
a) concertar, coser e se não.  
b) consertar, coser e senão.  
c) consertar, cozer e senão.  
d) concertar, cozer e senão.  
e) consertar, coser e se não. 
 
16) Relacione os sinônimos nas duas colunas abaixo, e assinale a reposta correta: 
1 -   translúcido                       (  ) contraveneno. 
2 -   antídoto                           (  ) metamorfose. 
3 -   transforma                       (  ) diáfano. 
4 -   adversário                       (  ) antítese. 
5 -   oposição                          (  ) antagonista. 
a)    1, 3, 4, 2, 5; 
b)    2, 3, 4, 5, 1; 
c)    2, 3, 1, 5, 4; 
d)    1, 4, 5, 2, 3; 
 
17)  Assinale a única opção em que aparece uma palavra que não é sinônima das demais. 
a)  títere, fantoche, palhaço; 
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b)  vendaval, temporal, ventania; 
c)  íntegro, intemerato, puro 
d)  venenoso, venéfico, tóxico; 
e)  abatido, definhado, enfraquecido. 
 
18) Assinale a única opção em que aparece uma palavra que não é antônima das demais, considerando-se 
o termo grifado da série. 
a)  sossego: agitação, preocupação; 
b)  notório: desconhecido, ignoto; 
c)  negligente: aplicado, diligente; 
d)  livre: preso, medroso; 
e)  meritório: indigno, desprezível. 
 
Gabarito 
 
01 - C 02 - B  03 - C  04 - C 05 - C 06 - A 07 - B 08 - A 09 - A 10 - C 
11 - B 12 - A 13 - B 14 - A 15 - B 16 - C 17 - B 18 - D **** ***** 

 

 
 

Sentido Próprio e Figurado das Palavras 
 
Na linguagem coloquial, ou seja, na linguagem do dia-a-dia, usamos as palavras conforme as situações que nos 
são apresentadas.  As palavras podem ser usadas no sentido próprio ou figurado.  
 
Exemplo:   
Janine tem um coração de gelo. (sentido figurado)  
Sempre tomo uísque com gelo. (sentido próprio)  
Por exemplo, quando alguém diz a frase "Isso é um castelo de areia", pode atribuir a ela sentido denotativo 
ou conotativo.  
 
Denotativamente, significa "construção feita na areia da praia em forma de castelo";  
Conotativamente, "ocorrência incerta, sem solidez".  

 
Sentido Próprio  

 
Diz-se da palavra que é empregada na sua significação natural. É, em última análise, o sentido que a palavra tem 
originalmente. 
 

Sentido Figurado 
 
Ocorre quando a palavra está empregada em sentido translato, ou seja, quando, por um processo de analogia, é 
empregada em sentido diverso do próprio: 
 
Exemplos:  
A dama trazia uma flor nos cabelos. (sentido próprio) 
A dama pertence à flor da sociedade. (sentido figurado) 
 
À noite, no campo, podemos admirar as estrelas. (sentido próprio) 
"A lua (... ) salpicava de estrelas o nosso chão". (sentido figurado) 
 
 

Linguagem Figurada  
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(figuras de linguagem) 
 
A linguagem figurada dá-se a partir da metáfora ou da metonímia. A metáfora consiste na substituição de uma 
expressão por outra, cuja tonalidade afetiva se torna mais acentuada em virtude da sua transferência para um 
âmbito de significação que não lhe é particular. 
Exemplos:   
Lá vem aquele mala sem alça. 
A cada dia mais um edifício brota na cidade do Rio de Janeiro. 
 
A metonímia se fundamenta numa relação totalmente subjetiva, que se dá a partir de uma apreensão, já que 
consiste na ampliação do âmbito de significação de uma expressão, numa relação entre a significação denotativa 
e a figurada. 
Exemplos:   
Preciso de um teto pra morar. 
Roberto era um piano de qualidade incontestável! 
 
As relações objetivas no emprego da metonímia podem ser de muitos outros tipos: entre a parte e o todo (também 
denominada "sinédoque"); entre o produto e a matéria; entre o agente e o resultado; entre o autor e a obra; entre 
o conteúdo e o continente; entre o abstrato e o concreto; etc. A metonímia, apesar de ter uma função importante 
como recurso estilístico, "é intrinsecamente menos interessante que a metáfora, uma vez que não descobre 
relações novas e surge apenas entre palavras já relacionadas entre si". 
 
A metáfora é um elemento de grande qualidade estilística e tem a função expressiva por excelência de colocar em 
destaque certos aspectos que o termo que seria próprio não seria capaz de expressar por si mesmo. Daí, ser a 
metáfora utilizada na linguagem essencial e mormente na poesia. 
 
Essa importância da metáfora como força criadora da linguagem humana tem sido reconhecida desde Aristóteles. 
Encontramo-la como um artifício expressivo na poesia, como uma fonte de polissemia e sinonímia, como elemento 
enriquecedor de vocabulário e em tantas outras situações, na linguagem em geral. 
 
A metáfora é princípio básico de muitas outras figuras de linguagem, isto é, ela está sempre presente em todas as 
figuras de linguagem. 

 
Alguns exemplos de metáforas especializadas ou figuras de pensamento: 

 
1. Antítese: É a figura que estabelece a oposição entre palavras ou ideias. 
Exemplos:   
"Deixa que hoje me chamem de eternidade." 
"A vida é feita de momentos bons e ruins." 
 
2. Gradação: É a figura na qual se estabelece um aumento (Clímax) ou uma diminuição (Anticlímax) gradual. 
Exemplos:   
"Anda, corre, voa." (clímax) 
"Eu era pobre. Era subalterno. Era nada." (anticlímax) 
 
3. Eufemismo: É a figura através da qual a realidade é suavizada com o uso de uma palavra ou expressão 
agradável. 
Exemplos:   
Elis se foi. Era uma excelente interprete! (= morreu) 
O menino faltou-me com a verdade. (= mentiu) 
 
4. Ironia ou Antífrase: É a figura cujo modo de exprimir-se consiste em dizer o contrário daquilo que se pensa 
ou sente ou vice-versa, com intenção depreciativa e sarcástica. 
Exemplos:   
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Bonita resposta, seu insolente! (= desagradável) 
"A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças." (= maldosa) 
- Meus parabéns pelo seu serviço (considere-se que o vigia tenha dormido e a empresa tenha sido 
completamente esvaziada durante um assalto). 
 
5. Paradoxo: É a figura em que se chocam ideias antagônicas. 
Exemplos:   
"É dor que desatina sem doer ..." 
"Mas que seja infinito enquanto dure." 
 
6. Hipérbole: É a figura que engrandece ou diminui de maneira exagerada a verdade das coisas; exagero de 
linguagem. 
Exemplos:   
Chorei um rio de lágrimas." 
"Eu te darei o céu, meu bem, e o meu..." 
 
7. Hipálage: É a figura pela qual se atribuem a uma palavra o que é pertinente a uma outra palavra da mesma 
frase, que pode estar subentendida. 
Exemplos:   
"... as lojas loquazes dos barbeiros." (os barbeiros e seus clientes são loquazes) 
Não passe por aquelas ruas prostitutas do Centro! (as mulheres são prostitutas) 
 
8. Prosopopeia ou Personificação ou Animismo: É a figura pela qual se dá vida ou características 
humanas a coisas e animais. 
Exemplos:   
"... os rios vão carregando as queixas do caminho." 
"... e o meu cavalo só falava inglês." 

 
Alguns exemplos de metáforas especializadas ou figuras de palavras (tropos): 
 
1. Metáfora: Quando a significação natural de uma palavra é substituída por outra, com que tem relação de 
semelhança subentendida. 
Exemplos:   
"Você partiu meu coração, frágil cristal." 
Hoje em dia os edifícios brotam do chão. 
 
2. Símile ou Comparação: Quando há comparação de coisas semelhantes. Há sempre o conectivo do tipo 
"como". 
Exemplos:   
"O amor é como nuvens carregadas sobre terras do sertão." 
Juliana tem os cabelos mais negros que as asas da graúna. 
 
3. Símbolo: Quando um ser concreto assume, por convenção, o valor de um ser abstrato. 
Exemplos:   
"... vejo você, vestida de branco, dizendo: - Sim!" (= virgindade) 
"Senhores! Não lhes peço nada além de sangue, suor e lágrimas." (= empenho total) 
 
4. Sinestesia: É a relação subjetiva entre percepções de sentidos diferentes. 
Exemplos:   
É bom sentir o verde frescor e aroma da manhã de primavera. 
"Avista-se o grito das araras." 
 
5. Metonímia: É a figura que consiste em designar um ser por outro com o qual tem a relação de: causa/efeito, 
continente/conteúdo, lugar/produto, matéria/objeto, abstrato/concreto, autor/obra, etc. 



                                                     Apostilas OBJETIVA – Ano XI - Concursos Públicos - Brasil 

8 
 

Exemplos:   
Ele ganha a vida, vendendo livros. 
João bebeu apenas um copo de cerveja. 
A virtude vence o crime. 
Gosto de ler Camões. 
 
6. Perífrase: Quando é utilizado um grupo de palavras em substituição a uma única palavra. 
Exemplos:   
"Se lá no assento etéreo onde subiste ..." (= céu) 
Procure ter amor por quem o mantém vivo. (= pai) 
5. Catacrese: É a figura na qual se verifica o uso de um determinado termo por falta de termo próprio; é uma 
metáfora desgastada que, por ser trivial, deixa de ser metáfora.  
Exemplos:   
A pé da mesa está quebrado. 
Todos devem embarcar no trem agora! 
 

 
 

Classes de Palavras 
 

As palavras da língua portuguesa podem ser colocadas em dez classes diferentes, de acordo com sua 
classificação gramatical. A isso damos o nome de Classes de Palavras. 
 
Primeiramente podemos separá-las em dois grandes grupos:  
 

Classes Variáveis 
São variáveis as que se flexionam em gênero, número e grau, São elas: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, 
verbo e pronome. 
 

Classes Invariáveis  
São invariáveis as que não se flexionam. São elas: advérbios, preposição, conjunção e interjeição. 
 
OBS: A mesma palavra pode ser colocada em mais de uma classe, de acordo com o modo como é usada. 
Exemplos:  
 
Eu quero jantar em sua casa hoje 
(jantar – verbo)  
O jantar que você fez estava delicioso 
(jantar – substantivo) 
 
Eu quero um vestido amarelo 
(amarelo – adjetivo) 
Eu gosto muito do amarelo 
(amarelo – substantivo) 
 

SUBSTANTIVO 
 
Substantivo: Palavra com que designamos os seres em geral. 
 
Substantivo Comum - é o que nomeia todos os seres de mesma espécie. 
Exemplos: homem, árvore, animal, etc. 
Substantivo Próprio - é o que nomeia um ser da mesma espécie. 
Exemplos: Brasil, Rio de Janeiro, Maria, Campinas, etc.  
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Substantivo Simples - é aquele formado por um só radical. 
Exemplos: sol, amor, mão, água, fogo etc. 
 
Substantivo Composto - quando é formado por mais de um radical. 
Exemplos: amor-perfeito, pé-de-moleque, guarda-chuva, passatempo. 
 
Substantivo Primitivo - quando não se origina de outra palavra existente na língua portuguesa. 
Exemplos: casa, pedra, jornal, relógio, motor, etc. 
 
Substantivo Derivado - é aquele que se origina de outra palavra existente na língua portuguesa. 
Exemplos:  florista, jornaleiro, motorista, caseiro. 
 
Substantivo Concreto - é aquele que designa os seres de existência real ou representados pela imaginação. 
Exemplos: casa, mesa, faca, bruxa, lobisomem, etc. 
 
Substantivo Abstrato - São aqueles que denomina seres que não existem por si, ou seja, só existem em nossa 
consciência, como fruto de uma abstração, sendo, pois, impossível visualizá-los como seres. Os substantivos 
abstratos são, portanto, aqueles que designam ações, estados ou qualidades, considerados como seres: 
 
Exemplos: amor, tristeza, beleza, coragem, corrida, etc. 
 
Geralmente os substantivos abstratos, são derivados de verbos ou adjetivos. 
Exemplos:     belo - beleza 
                     trabalhar - trabalho. 
 
Substantivo Coletivo - é aquele que designa um conjunto de seres da mesma espécie. 
 
Exemplos:  
acervo de obras de uma biblioteca, museu 
Álbum de retratos, de selos 
Alcateia de lobos 
Armada de navios de guerra 
Arquipélago de ilhas 
Arsenal de armas, de munições 
Assembleia de pessoas reunidas com um fim comum 
Atlas de mapas 
Baixela de utensílios de mesa 
Banca de examinadores, de advogados 
bando de pessoas em geral, mas com sentido pejorativo 
batalhão de soldados 
biblioteca de livros 
bosque de árvores 
buquê de flores 
cáfila de camelos 
caravana de viajantes 
cardume de peixes 
carrilhão de sinos 
colégio de eleitores, de cardeais 
colmeia  de abelhas 
colônia de imigrantes, de formigas, de bactérias 
concentração de tropas, de atletas 
concílio de bispos 
conclave de cardeais para eleger o Papa 
constelação de astros ou estrelas 
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cordilheira de montanhas 
correição de formigas 
elenco de artistas, atores, palavras, medidas 
enxame de abelhas, de sonhos 
enxoval de roupas e seus complementos 
esquadra de navios de guerra 
esquadrilha de aviões 
exército de soldados 
falange de soldados, anjos, ou pessoas com valor positivo 
farândola de mendigos 
fardo de coisas pesadas 
fauna de todos os animais de uma região 
feixe de lenha, de raios luminosos 
flora de todas as plantas de uma região 
floresta de árvores 
frota de navios, de veículos pertencentes a uma empresa 
junta de dois bois, de médicos,  examinadores, militares que governam. 
júri de jurados 
legião de anjos, de demônios, de soldados 
malta de gente ordinária em geral 
manada de gado ou animais grandes (bois, elefantes, etc.) 
matilha de cães de caça 
miríade de coisas com número superior a 10.000 
molho de coisas agrupadas em feixes (chaves, cenouras, etc.) 
multidão de pessoas ou coisas aglomeradas (inimigos, fatos, etc.) 
nuvem de fumaça, ou de coisas pequenas (insetos, pó, etc.) 
orquestra de músicos 
pelotão de soldados 
penca de bananas, de chaves 
pilha de coisas dispostas umas sobre as outras 
pinacoteca de quadros 
plêiade de pessoas ilustres 
prole de filhos 
quadrilha de ladrões 
rebanho de gado, ou de quadrúpedes 
repertório de peças teatrais, musicais, ou de piadas 
resma de papel 
réstia de cebolas, de alho 
saraivada de protestos, de balas, de vaias, de perguntas 
seleta de textos escolhidos 
súcia de pessoas desonestas 
trouxa de roupas 
viveiro de aves ou peixes confinados 
 

NUMERAL 
Numeral - é a palavra que exprime número de ordem, múltiplo ou fração. Classificam-se em:   

 
a) Cardinais: um, dois, três,... 
b) Ordinais: primeiro, segundo, terceiro,... 
c) Multiplicativos: dobro, triplo, sêxtuplo... 
d) Fracionários: meio, terço, um quarto, um quinto... 
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FLEXÃO DO NUMERAL 
 
O numeral é uma classe variável em gênero e número 
 
GÊNERO DO NUMERAL 

 
Variam em gênero: 
 
• Os cardinais:  
um, dois, e os de duzentos a novecentos: 
um - uma  
 
• Todos os ordinais: 
Primeiro - primeira 
Segundo - segunda  
Terceiro - terceira  
 
• Os multiplicativos e os fracionários, quando expressam uma ideia adjetiva em relação ao substantivo: 
 
O atleta deu um salto duplo e um triplo, depois tomou uma dose quíntupla de vitaminas. 
João comeu meio abacate e meia banana após o almoço. 
Coube-lhe a quarta parte da torta. 
Ele saiu ao meio dia e meia (hora). 
 
NÚMERO DO NUMERAL 

 
Variam em número: 
 
• Os cardinais terminados em ão: 
Um milhão - dois milhões 
Um bilhão - dois bilhões 
 
• Todos os ordinais: 
Primeiro - primeiros 
Centésimo - centésimos 
Milésimo - milésimos 
 
• Os multiplicativos, quando têm função adjetiva: 
Tomei dois copos duplos de água. 
Foram triplas as doses de uísque servidas. 
 
• Os fracionários, dependendo do cardinal que os antecede: 
 
Gastou um terço do salário em remédios. 
Gastou dois terços do salário em remédios. 
 
Nota: Os cardinais, quando substantivados, vão para o plural se terminarem em som vocálico. 
 
Exemplo:  Tirei dois oitos em Português. (= duas notas oito) 
 
Os cardinais ficam invariáveis, se terminarem por som consonantal 
Nota: Tirei dois seis em Matemática. (=duas notas seis) 
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Flexão de Número 
 

Quanto ao número, os substantivos podem assumir a forma do singular (relativos a um só ser ou a um único 
conjunto de seres) ou do plural (relativos a mais de um ser ou conjunto de seres). 
 
Formação do Plural 
 
Substantivos terminados em vogal, ditongo oral e ditongo nasal - "ãe"     Acréscimo de  ¨S¨ 
 
Singular                    plural 
Casa                      .   Casas 
Pai                              Pais 
Mãe                            Mães 
Maioria dos substantivos terminados em - ão    Substitui-se ão  por  ões 
 
Botão...................................Botões 
Nota: Incluem-se aqui também os aumentativos 
Vozeirão.............................Vozeirões 

 
Substantivos paroxítonos terminados em - ão e alguns poucos oxítonos e monossílabos. 

 Acréscimo de S 
Sótão...................................Sótãos 
Cidadão...............................Cidadãos 
Mão......................................Mãos 

 
Alguns substantivos terminados em ão    Mudam   ão  para ães 

 
Alemão...............................................Alemães 
Cão....................................................Cães 
Nota: Alguns substantivos admitem mais de uma forma para o plural: 
 
Ancião anciões anciães anciãos 
Guardião     guardiões guardiães   
Ermitão ermitões ermitães ermitãos 
Verão verões verães  
Anão anões  anãos 
Vilão vilões  vilãos 

 
Substantivos terminados em - r  e- z     Acréscimo de - es 
Açúcar.......................................Açúcares 
Rapaz........................................Rapazes 
 
Nota: Destaquem-se os plurais de: 
Caráter....................................Caracteres 
Júnior.....................................Juniores 
Sênior.....................................Seniores              

 
Substantivos terminados em - s     Acréscimo de - es 
Gás.........................................Gases 

 
substantivos paroxítonos ou proparoxítonos terminados em s 
                    Invariáveis 
O pires.....................................Os pires 
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O ônibus..................................Os ônibus 
 

Substantivos terminados em - al - el - ol, ul      Retira-se o "l" e acrescenta-se "is" 
Canal....................................Canais 
Carretel..............................  .Carretéis 
Anzol....................................Anzóis 
 
Nota: Destaquem-se os plurais de: 
Mal.......................................Males 
Cônsul..................................Cônsules 
Gol.......................................Goles ou gois, mas a forma consagrada pelo uso é gols. 

 
Substantivos oxítonos terminados em - "l"      Troca "l" por "is" 
Barril..................................Barris 
 
Substantivos paroxítonos terminados em - "l"      Trocam "l" por "eis" 
 
Fóssil................................Fósseis 
Réptil................................Répteis(ou reptis) 
Projétil..............................Projéteis (projetis) 

 
Substantivos terminados em - "n"      Acréscimo de s - es 
 
Abdômen.........................Abdomens / abdômenes 
Hífen................................Hífens / hífenes 
Cânon..............................Cânones 

 
Substantivos terminados em - "x" 
 
o tórax.............................os tórax 
 
Nota: Atente para o plural de: 

Cálix ou cálice cálices 
                           e 
Balãozinho balõezinhos 
Anzolzinho anzoizinhos 
Pãozinho pãezinhos 
Colarzinho colarezinhos 
Papelzinho papeizinhos 

 
Plural com mudança de som (ou plural metafônico) 
 
Singular (ô) Plural (ó) Singular (ô)Plural (ó)  
Aposto Apostos Caroço Caroços 
Corno Cornos Corpo Corpos 
Corvo Corvos Esforço Esforços 
Imposto Impostos Jogo Jogos 
Miolo Miolos Olho Olhos 
Osso Ossos Ovo Ovos 
Poço Poços Porco Porcos 
Porto Portos Posto Postos 
Povo Povos Reforço Reforços 
Socorro Socorros Tijolo Tijolos 
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Plural dos substantivos compostos 
 
Substantivos compostos não separados por hífen.   Acrescenta-se "s" (como um substantivo 
simples). 
 
Pernalonga................................pernalongas 
Pontapé......................................pontapés 
 
Substantivos compostos separados por hífen.     Os dois elementos vão para o plural 
 
cirurgião - dentista: ..............cirurgiões-dentistas    substantivo   +   substantivo 
boa-vida:..................................boas-vidas                     adjetivo   +   substantivo 
cartão-postal:.........................cartões-postais             substantivos  + adjetivo 
 
Se o segundo elemento limitar a ideia do primeiro:    Apenas um elemento vai para o plural 
 
banana-maçã...........................bananas-maçã 
pombo-correio.........................pombos-correio 
 
Se os elementos forem ligados por preposição 
pé-de-moleque........................pés-de-moleque 
pão-de-ló..................................pães-de-ló 
 
Se o primeiro elemento for verbo ou palavra invariável:  Apenas o segundo elemento vai para 
o plural: 
 
Guarda-roupa.............................guarda-roupas (verbo + substantivo) 
Alto-falante..................................alto-falantes (advérbio + substantivo) 
Contra-ataque............................contra-ataques (preposição + substantivo) 

 
Se os elementos forem palavras repetidas ou onomatopaicas: 
Tico-tico.......................................tico-ticos 
Reco-reco...................................reco-recos 
Tique-taque................................tique-taques 
 
Nota: Se os dois elementos forem verbos, admite-se a flexão dos dois: 
Corre-corre................................corres-corres 
 
Se o primeiro elemento for constituído de formas reduzidas, como grão, grã e bel: 
Grão-duque...............................grão-duques 
Grã-cruz.....................................grã-cruzes 
Bel-prazer..................................bel-prazeres 

 
Nenhum dos elementos vai para o plural: 
 
Se for formado de verbo mais palavra invariável: 
Os ganha-pouco 
Os bota-fora 
Os pisa-mansinho 
 
Se for formado de verbos com sentidos opostos: 
Os leva-e-traz 
Os ganha-perde 
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Nota: Atente para o plural de: 
Guarda-chuva (verbo+substantivo)........................guarda-chuvas 
Guarda-noturno (substantivo+adjetivo)..................guardas-noturnos 
 
Substantivos de um só número 

 
Há substantivos que são empregados apenas no plural   
Os mais comuns são: 

Os afazeres As algemas Os anais Os arredores 
As belas-artes As bodas As férias (descanso) As cócegas 

As condolências As fezes Os idos As núpcias 
Os óculos As olheiras Os parabéns Os pêsames 
Os picles Os víveres 

 
Há substantivos que, habitualmente, são usados só no singular: 
A bondade A caridade A fé A falsidade 
O ouro A prata O cobre A brisa 
O oxigênio A fome A sede A plebe 
A gente O pó A neve A lenha 
O cristianismo O nazismo A fumaça A sinceridade 
A lealdade 

 
Mudança de número com mudança de sentido. 
 
Há substantivos que mudam de sentido quando mudam de número: 
 
Bem (felicidade, virtude, benefício)......................Bens (propriedades, valores) 
Costa (litoral)......................................................Costas (dorso) 
Féria (renda diária)..............................................Férias (descanso) 
Letra (símbolo gráfico)........................................Letras (literatura) 
Vencimento (fim, prazo final)...............................Vencimentos (salário) 
 
 

FLEXÃO DE GÊNERO 
 

Flexão de Gênero 
 
Os substantivos, em português, podem pertencer ao: 
a) gênero masculino: quando se antepõe ao substantivo o artigo "o". 
b) gênero feminino: quando se antepõe ao substantivo o artigo "a". 
 
formação do feminino 
 
Substantivos biformes: são os que possuem uma forma para o masculino e outra para o feminino.                                                                                                 
 
Maioria dos substantivos terminados em - o átono.  
Exemplo: Gato substitui-se o "o" por "a" = Gata 
 
Maioria dos substantivos terminados em consoante.  
Exemplo:  freguês, juiz acréscimo da desinência - a.  
Exemplo:  freguesa, juíza. 
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