
	 Influência	de	substratos	e	superstratos	em	Português

Pouco se pode dizer com segurança acerca de manifestações concretas dos substratos no portu-
guês. Certos traços fonéticos talvez se expliquem pela ação de substratos: a indistinção entre [b] e [v], 
dos dialetos portugueses setentrionais e de boa parte da península, pode ser atribuída ao substrato 
basco; e ao substrato celta se tem associado a evolução dos grupos iniciais latinos cl-, pl-, fl- para [tʃ] 
(tch). No léxico português reconhecemos algumas palavras de línguas pré-latinas: «várzea», «cama», 
«arroio», entre outras. E é também no léxico que é possível encontrar influências das línguas de supers-
trato: refiram-se os casos de «roupa», «luva», «ganso», que testemunham a presença germânica. Quanto 
a formas portuguesas de origem árabe, não faltam exemplos, relacionáveis com domínios que os árabes 
acarinharam: administração («alfândega», «alcaide»), profissões («alfaiate», «almocreve»), arquitetura 
(«andaime», «açoteia»), agricultura («arroz», «azenha»), ciência («álgebra», «cifra»), alimentação 
(«açorda», «almôndega»), música («alaúde», «adufe»), etc.

Ficha 1

HISTÓRIA DA LÍNGUA PORTUGUESA
Como sucede com as demais línguas românicas, o português tem origem no latim. 

Tal significa que foi no período do domínio romano que se lançaram as bases da língua 
portuguesa, a qual, no entanto, preserva ainda hoje marcas da influência de línguas de 
outros povos que estiveram na Península Ibérica ou tiveram contactos culturais poste-
riores com os portugueses.

   AS ORIGENS DO PORTUGUÊS

Quando os exércitos romanos ocuparam a Península, no século iii a. C., iniciou-se 
o processo de introdução da civilização romana no território, a Romanização, que trans-
formou as comunidades locais e o espaço que elas habitavam. Além de uma nova 
organização administrativa e de novas infraestruturas, os romanos trouxeram consigo  
a língua latina. Progressivamente, os povos que habitavam a Península Ibérica foram 
adotando o latim como idioma comum. No entanto, a língua que se difunde no território 
não é o chamado latim clássico — no fundo, o latim escrito, literário —, mas o denomi-
nado latim vulgar, conceito que remete para a língua falada, com todas as suas varian-
tes sociais e regionais.

Antes da ocupação romana, outros povos habitavam (ou tinham habi-
tado) diferentes áreas da Península Ibérica e alguns vestígios das suas 
línguas permaneceram no latim usado a partir do século iii a. C. O ibero, 
o celta, o basco, bem como as línguas dos cartagineses, dos fenícios, dos 
tartéssios, são línguas faladas antes da chegada dos romanos; por isso 
dizemos, usando uma metáfora da geologia, que, com importância variá-
vel, funcionaram como os substratos dos romances peninsulares. Após 
a dominação romana, primeiro os povos germanos (suevos e os visigodos) 
e depois os muçulmanos invadem a Península Ibérica. As línguas que 
falam — línguas germânicas e o árabe — fazem sentir a sua influência 
e constituem os superstratos da língua nativa de estrutura latina (no 
caso do árabe, pode também falar-se de adstrato). 

A influência das línguas de substrato e de superstrato varia conso-
ante as regiões da România, ou seja, é diferente segundo os povos que 
estiveram em determinada área e segundo as línguas que aí falavam. 
Essa diversidade também contribuiu para a evolução do latim para dife-
rentes línguas românicas ou novilatinas: o português, o galego, o cata-
lão, o francês, o italiano, o romeno, etc.
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  DO LATIM AO PORTUGUÊS

A língua (rigorosamente, línguas) romance — «romance» vem de ROMANICE FABULARE, 
‘falar à maneira dos romanos’ — começa a ganhar identidade própria a partir dos séculos 
VI e VII, em grande medida, como resultado da ação dos substratos e dos superstratos, 
mas também da ação de outros fatores de diversificação relacionados, por exemplo, com 
a forma e a cronologia da romanização. Por esta altura, a Península Ibérica já era linguis-
ticamente fragmentada, tendo em conta que já emergiam diferenças entre os romances 
peninsulares nas regiões que se viriam a designar galego-portuguesa, leonesa, caste-
lhana, navarro-aragonesa ou catalã. A ocupação muçulmana, iniciada em 711, fará com 
que no centro e sul convivam falas moçárabes (os dialetos romances dos cristãos dos 
territórios muçulmanos) e o árabe.

  O PORTUGUÊS ANTIGO (SÉCULOS XII A XV)

Na região galego-portuguesa, a língua continuará a diferenciar-se dos outros roman-
ces peninsulares. O português autonomizar-se-á progressivamente, sendo aí importante 
o processo de constituição do Reino de Portugal. Nesta fase inicial, a língua difunde-se 
para o sul do território com a Reconquista Cristã. Pode arriscar-se a Notícia de Fiadores 
(1175) como o texto mais antigo escrito em português, embora se trate de um texto 
recheado de expressões em latim, com muitos numerais e nomes. Da mesma época 
será um Pacto de Gomes Pais e Ramiro Pais. Até há pouco, costumavam citar-se 
a Notícia de Torto e o Testamento de Afonso II, de 1214, como os documentos mais 
antigos escritos em português. Mas a língua falada antecede forçosamente a escrita.

ANEXO I. LÍNGUA PORTUGUESA: GÉNESE, VARIAÇÃO, MUDANÇA
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Neste período estará também em marcha a diferenciação entre o português e o 
galego. E há desde cedo uma vontade de reconhecer a identidade da nossa língua e de 
a valorizar cultural e politicamente. No fim do século XIII, no reinado de D. Dinis, a Chan-
celaria real adota o português como língua dos documentos oficiais, substituindo o latim. 

Vários são os traços que caracterizam esta fase inicial; salientam-se aqui alguns 
entre os mais relevantes. O sistema fonético (o conjunto de sons da língua) não diverge 
substancialmente do que hoje temos; as principais diferenças residem na existência de 
vários hiatos (encontros de vogais pertencentes a sílabas diferentes e que, portanto, não 
se pronunciam como ditongos) — as palavras «soo» (só) e «mão» (mão), exemplo do 
resultado da síncope de -L- e -N- intervocálicos, tinham então duas sílabas — e na exis-
tência de consoantes africadas como [tʃ] (em «chão») ou [dʒ] (em «gente»).

Morfologicamente, muitas palavras tinham formas que desapareceram posteriormente, 
como as cantigas medievais atestam. A par dos possessivos «minha», «tua» e «sua» ocor-
riam as formas átonas «ma», «ta», «sa». As formas verbais da segunda pessoa do plural 
mantêm o -d-, que mais tarde cairá (fazedes; amades). Encontramos ainda palavras cujo 
género gramatical não coincide com o de hoje: «linhagem» e «linguagem» eram masculi-
nos. No plano lexical, regista-se um número apreciável de empréstimos de palavras fran-
cesas (dama, sage) e provençais (assaz, trobador).

 Notícia de Torto

Início da Notícia de Torto: «De noticia de torto que fecerũ a Laurẽcius Fer-
nãdiz por plazo que fece Gõcauo Ramiriz antre suos filios e Lourẽco Ferrnãdiz…» 
(«Da notícia do prejuízo que fizeram a Lourenço Fernandes por [causa do] pacto 
que fez Gonçalo Ramires entre os seus filhos e Lourenço Fernandes…»).

IVO CASTRO, Introdução à História do Português, 2.a ed., 2006, p. 130 (com adaptações).
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  O PORTUGUÊS CLÁSSICO (SÉCULOS XVI A XVIII)

Nos domínios fonológico e morfológico, durante os períodos médio (correspondente 
à fase final do português antigo) e clássico observa-se a progressiva eliminação dos 
hiatos típicos do português antigo (cre-o [< CREDO] > creio; lã-a [< LANA-] > lã), e a uni-
formização das terminações nasais (mã-o [< MANU-] > mão; pã [< PANE-] > pão; oraçõ [< 
ORATIONE-] > oração — comparem-se estas formas de singular com os respetivos plurais 
«mãos», «pães», «orações»). Assiste-se também à síncope do -d- nas desinências ver-
bais da segunda pessoa do plural (amades > amais; fazedes > fazeis), substitui-se o 
particípio passado em -udo por -ido nos verbos da 2.a conjugação (perduda > perdida).

No início do século XVI, tinham ocorrido as grandes mudanças que aproximam 
o português da sua configuração atual, concluindo-se assim um ciclo que podemos 
considerar de formação e elaboração da língua portuguesa. A Expansão marítima e o 
Renascimento (de meados do século XV a fins do XVI) deixarão, por outro lado, as suas 
marcas no português clássico.

Na verdade, os Descobrimentos marítimos colocam Portugal em contacto com povos 
de outros continentes, com culturas e línguas próprias. É sobretudo o léxico que se alarga 
com a introdução de termos provenientes de línguas africanas (macaco, inhame, mis-
sanga), orientais (biombo, mandarim, canja, catana) e ameríndias (abacaxi, amendoim, 
caju, do tupi; tomate, cacau, do nauatle). Os vocábulos estão maioritariamente relaciona-
dos com realidades dessas culturas bem como com os produtos que a Europa importa.

Por outro lado, nesta época entra na língua portuguesa um elevado número de 
helenismos e latinismos (palavras de origem grega e latina) como resultado do fenómeno 
cultural do Renascimento. Os humanistas valorizaram e recuperaram as culturas e as 
línguas da antiguidade greco-latina. Se a base do português se constitui a partir do latim 
vulgar, os termos latinos entram neste período por via culta, em muitos casos pela influ-
ência de autores como Camões ou João de Barros. Alguns latinismos que enriquecem o 
português nesta fase são: orbe, rapace, lácteo, argênteo. Entre os helenismos, mesmo 
se intermediados pelo latim, contam-se: ode, átomo, ninfa, epopeia.

  O PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO (DO SÉCULO XIX À ATUALIDADE)

A literatura, a codificação gramatical e o aumento da escolarização contribuíram 
para estabilizar a língua nos últimos duzentos anos.

O português contemporâneo herda as estruturas gramaticais e lexicais da fase anterior. 
No entanto, suaviza o peso que o grego e o latim têm na língua — não vingam certos 
vocábulos eruditos, mas integram-se termos que descrevem, sobretudo, conceitos cien-
tíficos e técnicos: oftalmologia, ecológico, exógeno, televisão. O português torna-se mais 
recetivo à influência, primeiro, do francês (garagem, bisturi, cassete) e, depois, do inglês 
(líder, futebol, hotel, scanner). Os empréstimos desta língua fazem sentir-se sobretudo 
nas áreas da ciência, da tecnologia e do espetáculo.

Na viragem para o século XXI, o português é uma língua de comunicação internacional:
•  é falado em quatro continentes;
•  é a 3.ª língua europeia mais falada no mundo, depois do espanhol e do inglês, 

e ocupa a 5.ª posição no ranking mundial de falantes, liderado pelo mandarim;
•  tem mais de 250 milhões de falantes nativos (Observatório da Língua Portuguesa);
•  tem estatuto oficial na União Europeia, no Mercosul e na União Africana;
•  é língua oficial de nove países (CPLP): Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Timor-Leste e Guiné Equatorial1;
•  é largamente falado ou estudado como segunda língua em muitos países.

Ficha 1

(1) Para que 
a Guiné Equatorial 
se pudesse tornar 
membro pleno 
da CPLP foram 
impostas pelo 
bloco lusófono 
duas condições: 
uma moratória 
sobre a pena 
de morte 
e a promoção 
do uso da língua 
portuguesa. 
Neste momento, 
o português é uma 
das línguas oficiais 
do país, a par 
do espanhol 
e do francês 
(www.cplp.org), 
e vigora um 
dispositivo legal 
que suspende 
a pena de morte.
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ANEXO I. CLASSES DE PALAVRAS, SINTAXE E LEXICOLOGIA

Ficha 1

CLASSES DE PALAVRAS1

  NOMES

Os nomes são as palavras usadas para designar seres, objetos, ideias e conceitos, 
estados (frio), ações (corrida), sentimentos e lugares. Constituem o núcleo do grupo 
nominal e podem ser antecedidos de determinantes ou quantificadores.

 1. Flexão em género, número e grau

FLEXÃO DO NOME (regra geral) Exemplos

Género
Masculino amigo(s), filho(s), coelho(s), gato(s)

Feminino amiga(s), filha(s), coelha(s), gata(s)

Número
Singular cravo, rosa, professor(a), caneta

Plural cravos, rosas, professores(as), canetas

Grau

Normal mulher, cabeça, cão, gato

Aumentativo mulheraça, cabeçorra, canzarrão, gatarrão

Diminutivo mulherzinha, cabecinha, cãozinho, gatinho

SUBCLASSES DO NOME Exemplos

Próprios (individualizam seres, lugares, instituições, 
referindo-se ao seu nome específico; são invariáveis, 
não podem ser modificados e não podem ter complementos)

Manuela, Rui, Faro, Portugal

Comuns (referem seres, lugares, instituições, sem 
os individualizar; podem variar em género e em número, 
ser modificados e ter complementos)

pessoa, árvore, cidade, escola, madeira, 
água, alegria, natureza

Comuns coletivos (referem, no singular, conjuntos de seres 
ou elementos)

turma, frota, cordilheira, enxame 
(contáveis); flora, fauna (não contáveis)

  Particularidades quanto ao género

  •  Os nomes que referem entidades não animadas não aceitam contraste de 
género: o lápis, a doença, a assembleia.

  •  O masculino e o feminino podem corresponder a palavras diferentes: homem/
mulher, cavalo/égua.

  •  Nos nomes que identificam uma entidade animada (pessoa ou animal), o 
valor de género corresponde, normalmente, a uma distinção de sexo.

 2. Subclasses do nome

(1) Segue-se aqui o elenco de classes e de subclasses de palavras que consta no novo Programa de Português para 
o Ensino Básico. Nos raros casos em que o Programa não é claro, a presente classificação reporta-se ao Dicionário 
Terminológico.

000694 308-351 anexo.indd   309 30/06/16   15:59



310

  VERBOS

Os verbos são palavras que exprimem ações, qualidades ou estados (Corre!; Está 
frio.). Os verbos flexionam-se em pessoa, número, tempo, e modo. Variam também em 
voz: ativa e passiva.

MODOS E TEMPOS VERBAIS Exemplos

Indicativo

Presente nós cantamos

Pretérito

Imperfeito eles cantavam

Perfeito
Simples tu cantaste

Composto eu tenho cantado

Mais-que-
-perfeito

Simples ela cantara

Composto tu tinhas cantado

Futuro
Imperfeito eles cantarão

Perfeito eu terei cantado

Conjuntivo

Presente que eu cante

Pretérito

Imperfeito se nós cantássemos

Perfeito que ele tenha cantado

Mais-que-perfeito se eu tivesse cantado

Futuro
Imperfeito se tu cantares

Perfeito se ele tiver cantado

Condicional
Simples elas cantariam

Composto eu teria cantado

Imperativo Presente (tu) canta

FORMAS NOMINAIS DO VERBO Exemplos

Infinitivo impessoal
Simples cantar

Composto ter cantado

Particípio passado cantado

Gerúndio
Simples cantando

Composto tendo cantado

CLASSIFICAÇÃO DO VERBO QUANTO À FLEXÃO Exemplos

Verbos regulares (mantêm o radical em toda a sua flexão)
como, comes, comi, 
comerão

Verbos irregulares (não mantêm o radical em toda a flexão) faço, fazia, fiz, farei

Verbos defetivos (não 
se conjugam em todas 
as formas verbais ou 
em todos os tempos: 
falir, abolir, colorir, etc.)

Impessoais (conjugam-se apenas 
na terceira pessoa do singular)

chover, nevar, haver 
(com o sentido de existir)

Unipessoais (conjugam-se 
apenas na terceira pessoa 
do singular ou do plural)

ladrar, uivar, cacarejar

Ficha 1
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ANEXO I. CLASSES DE PALAVRAS, SINTAXE E LEXICOLOGIA

SUBCLASSES DO VERBO Exemplos

Principal (seleciona 
constituintes que 
desempenham 
uma função sintática: 
sujeito, complemento 
direto, complemento 
indireto, etc.)

Transitivo 
(seleciona um 
complemento)

Direto (seleciona um 
complemento direto)

Comi um bolo.

Indireto (seleciona um 
complemento indireto ou oblíquo)

O João ligou 
ao amigo.

Direto e indireto (seleciona 
um complemento direto e um 
ou mais complementos indiretos 
ou oblíquos)

A Maria deu uma 
prenda ao filho.

Intransitivo (não seleciona complementos 
obrigatórios)

A Maria adoeceu.
A árvore caiu.

Transitivo-predicativo (seleciona um sujeito, 
um complemento direto e um predicativo do 
complemento direto)

Ele considera o seu 
colega competente.

Impessoal (não seleciona sujeito e só se conjuga
na terceira pessoa do singular)

Nevou na serra 
da Estrela.

Copulativo (verbo de ligação entre o sujeito e o predicativo do sujeito, o qual 
pode ser um grupo nominal, adjetival, adverbial ou preposicional — ser, estar, 
ficar, parecer, continuar, permanecer, tornar-se, revelar-se)

A Sofia é simpática. 
O Pedro continua 
charmoso.

Auxiliar (antecede 
o verbo principal 
numa mesma oração)

Dos tempos compostos (verbos ter e haver + 
particípio passado)

A Mariana tem 
trabalhado imenso.

Da passiva (verbo ser + particípio passado)
A notícia foi 
publicada no jornal.

Temporal (verbos ir ou haver de + infinitivo)
Vou passear 
amanhã.

Aspetual 
(verbos que 
iniciam uma 
perífrase verbal 
com um valor 
aspetual)

Incoativo (verbo começar a + 
infinitivo)

Os alunos 
começaram a falar.

Durativo (verbos estar a, ficar a, 
continuar a, andar a, ir a, vir a + 
infinitivo)

Ando a preparar 
uma surpresa.

Cessativo (verbos deixar de, 
acabar de + infinitivo)

Acabámos de 
lanchar há pouco.

Modal (verbos que iniciam perífrases com valor 
de modo, traduzindo ideias dos domínios deôntico 
e epistémico — haver de, poder, dever, ter de + 
infinitivo)

O Afonso pode 
estar doente.

  ADJETIVOS

Os adjetivos são palavras que representam características de uma entidade (ser, 
objeto, instituição, sentimento, etc.); por isso, associam-se a um nome ou a uma expres-
são nominal.

Quanto à sua posição na frase, surgem mais frequentemente à esquerda ou à direita 
de um nome (um rico homem; um homem rico) ou após um verbo copulativo, como 
predicativo do sujeito (O Pedro é simpático.). Nesses casos, concordam com o nome em 
género e em número.
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Ficha 1

 1. Variação do adjetivo

Os adjetivos qualificativos variam em número (singular e plural), em género ( masculino 
e feminino) e em grau (normal, comparativo e superlativo). 

No que diz respeito ao género, assinale-se a existência de adjetivos uniformes, com 
a mesma forma para o masculino e o feminino (agradável, triste), e biformes, com uma 
forma diferente para cada género (bom/boa, justo/justa).

Os adjetivos variam nos seguintes graus:

 2. Subclasses do adjetivo

2.1 Adjetivos qualificativos

Os adjetivos qualificativos expressam uma propriedade ou um estado do 
nome que modificam (uma parede branca; um sofá velho; um animal feroz).

2.2 Adjetivos numerais

Segundo a nomenclatura oficial, os numerais ordinais (primeiro, quinquagé-
simo terceiro) são também uma subclasse de adjetivos, ocorrendo numa posição 
pré-nominal, entre o(s) determinante(s) e o nome (os seus primeiros livros).

  ADVÉRBIOS E LOCUÇÕES ADVERBIAIS

Os advérbios são palavras que, em grande parte dos casos, determinam as condi-
ções ou circunstâncias em que decorre uma ação. O advérbio pode modificar um adje-
tivo (a), um verbo (b), uma frase (c) ou outro advérbio (d).

Exs.: a)  A joia era muito cara.

 b)  Ele conduziu o carro velozmente.

 c)  Efetivamente, ele era um deputado.

 d)  A Ana chegou muito tarde.

GRAU Forma Exemplo

Normal ADJ O Rui é justo.

Comparativo

de superioridade mais + ADJ + do que O Rui é mais justo do que a Eva.

de igualdade tão + ADJ + como O Rui é tão justo como a Eva.

de inferioridade menos + ADJ + do que O Rui é menos justo do que a Eva.

Superlativo

relativo de 
superioridade

o mais + ADJ O Rui é o rapaz mais justo da turma.

relativo de 
inferioridade

o menos + ADJ O Rui é o rapaz menos justo da turma.

absoluto sintético ADJ-íssimo/-érrimo/-ílimo O Rui é justíssimo.

absoluto analítico muito + ADJ O Rui é muito justo.
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 1. Subclasses do advérbio

•  de predicado — advérbio que ocorre no interior do grupo verbal condicionando 
o sentido do verbo: sempre, nunca, ontem, ali, cá, agradavelmente, velozmente, 
etc.

•  de frase — advérbio que modifica o sentido de uma frase e que, normalmente, 
expressa a posição do locutor sobre o que é proferido: francamente, provavel-
mente, felizmente, certamente, obviamente, etc.

•  conectivo — advérbio cuja função é estabelecer uma articulação entre frases 
ou constituintes frásicos: seguidamente, designadamente, consequentemente, 
primeiramente, finalmente, etc. Incluem-se também aqui algumas palavras tradi-
cionalmente classificadas como conjunções: porém, todavia, contudo, no entanto, 
etc.

•  de afirmação — advérbio usado para asserir ou veicular o valor afirmativo de um 
enunciado: sim.

•  de negação — advérbio cuja função consiste em negar o conteúdo de uma frase 
ou de um constituinte: não.

•  de inclusão e exclusão — advérbio que confere informação sobre a participação 
ou a exclusão de alguém ou de um elemento num conjunto: ainda, até, também, 
somente, apenas, exclusivamente, unicamente, etc.

•  de quantidade e grau — advérbio que confere informação sobre o grau ou a 
quantidade de alguma ação, característica ou circunstância: muito, pouco, mais, 
demasiado, excessivamente, etc.

•  interrogativo — advérbio que identifica o constituinte interrogado numa frase 
interrogativa: quando…?, porquê…?, onde…?, etc.

•  relativo — advérbio que identifica o constituinte relativizado na oração relativa: 
onde, quando, etc. (A povoação onde ele nasceu situa-se na Madeira.)

 2. Locuções adverbiais

Se uma expressão de duas ou mais palavras tem valor adverbial, denomina-se 
locução adverbial.

ALGUMAS LOCUÇÕES ADVERBIAIS

a cada passo

à cautela

a custo

à distância

à exceção de

à noite

à pressa

a sós

à vontade

ao acaso

ao contrário

ao largo

às avessas

às cegas

às direitas

às escuras

às vezes

até aqui

através de

com certeza

com efeito

de bom grado

de cima

de dentro

de facto

de forma alguma

de longe

de mais

de maneira nenhuma

de manhã

de mau grado

de menos

de modo nenhum

de novo

de pé

de propósito

de repente

de súbito

de tempos a tempos

de todo em todo

de verdade

de vez em quando

desta sorte

em breve

em geral

em silêncio

em vão

frente a frente

já agora

na verdade

para onde

para sempre

pela manhã

pelo menos

pelo sim pelo não

por acaso

por aqui

por certo

por cima

por demais

por dentro

por detrás

por fora

por perto

por sorte

por vezes

sem dúvida

tão pouco
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  PRONOMES

Os pronomes são palavras que substituem grupos nominais (A Ana é boa aluna; ela 
é muito empenhada.). Os pronomes podem ser pessoais, possessivos, demonstrativos, 
relativos, indefinidos e interrogativos.

 1. Pronomes pessoais

 2. Pronomes possessivos

Pessoa Sujeito
Complemento 

direto

Complemento indireto Complemento oblíquo/
Modificador (do grupo 

verbal)Sem preposição Com preposição

1.ª eu me me mim mim, comigo

2.ª tu te te ti ti, contigo

3.ª ele/ela o/a, se lhe si, ele/ela si, ele/ela, consigo

1.ª nós nos nos nós nós, connosco

2.ª vós vos vos vós vós, convosco

3.ª eles/elas os/as, se lhes si, eles/elas si, eles/elas, consigo

formas átonas formas tónicas

S
in

gu
la

r
P

lu
ra

l

Singular Plural

Pessoa Masculino Feminino Masculino Feminino

Singular (um 
possuidor)

1.ª meu minha meus minhas

2.ª teu tua teus tuas

3.ª seu sua seus suas

Plural (vários 
possuidores)

1.ª nosso nossa nossos nossas

2.ª vosso vossa vossos vossas

3.ª seu sua seus suas

 3. Pronomes demonstrativos

Variáveis

InvariáveisSingular Plural

Masculino Feminino Masculino Feminino

o
este
esse

aquele
o mesmo
o outro

o tal

a
esta
essa

aquela
a mesma
a outra

a tal

os
estes
esses

aqueles
os mesmos
os outros

os tais

as
estas
essas

aquelas
as mesmas
as outras

as tais

isto
isso

aquilo
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Os pronomes distinguem-se dos determinantes porque os primeiros não podem 
coexistir com um nome no mesmo grupo nominal (esse é o meu). Pelo contrário, os 
determinantes têm de estar sempre à esquerda de um nome (este carro).

 5. Pronomes indefinidos

 4. Pronomes relativos

 6. Pronomes interrogativos

Variáveis

InvariáveisSingular Plural

Masculino Feminino Masculino Feminino

muito
pouco
tanto
todo
um

nenhum
algum
outro

qualquer

muita
pouca
tanta
toda
uma

nenhuma
alguma
outra

qualquer

muitos
poucos
tantos
todos
uns

nenhuns
alguns
outros

quaisquer

muitas
poucas
tantas
todas
umas

nenhumas
algumas
outras

quaisquer

alguém

tudo
ninguém

nada
algo

outrem

Variáveis

InvariáveisSingular Plural

Masculino Feminino Masculino Feminino

o qual a qual os quais as quais
que

quem

Variáveis

InvariáveisSingular Plural

Masculino Feminino Masculino Feminino

qual quais que, o que, o quê

quanto quanta quantos quantas quem

  DETERMINANTES

O determinante é uma palavra que ocorre à esquerda do nome num grupo nominal 
e que dá informações sobre ele: acerca do possuidor, da sua localização, etc. O deter-
minante concorda com o núcleo do grupo nominal em género e em número (este cão, 
as nossas casas).

Os determinantes subdividem-se em artigos (definidos e indefinidos), determinan-
tes possessivos, determinantes demonstrativos, determinantes indefinidos, determi-
nantes relativos e determinantes interrogativos.
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Definidos Indefinidos

Singular Plural Singular Plural

Masculino o os um uns

Feminino a as uma umas

Singular Plural

Masculino Feminino Masculino Feminino

este, esse, aquele,
o mesmo, o outro,

(o) tal

esta, essa, aquela, 
a mesma, a outra, 

(a) tal

estes, esses, aqueles, 
os mesmos, os outros,

(os) tais

estas, essas, aquelas, 
as mesmas, as outras, 

(as) tais

Singular Plural

Masculino Feminino Masculino Feminino

certo certa certos certas

outro outra outros outras

Singular Plural

Masculino Feminino Masculino Feminino

cujo cuja cujos cujas

 1. Artigos

 2. Determinantes possessivos

 3. Determinantes demonstrativos

 4. Determinantes indefinidos

 5. Determinantes relativos

Singular Plural

Pessoa Masculino Feminino Masculino Feminino

Singular (um 
possuidor)

1.ª meu minha meus minhas

2.ª teu tua teus tuas

3.ª seu sua seus suas

Plural (vários 
possuidores)

1.ª nosso nossa nossos nossas

2.ª vosso vossa vossos vossas

3.ª seu sua seus suas

 6. Determinantes interrogativos

Singular Plural

qual quais

que
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  QUANTIFICADORES

Os quantificadores são palavras que se posicionam à esquerda do nome para dar 
informação sobre o número ou a quantidade total, parcial ou relativa.

 Quantificadores numerais

CARDINAIS FRACIONÁRIOS MULTIPLICATIVOS

um, dois, três, …,
dez, onze, doze, …,

setenta, setenta e três, …,
cem, duzentos e dez, …,
mil, mil e quarenta, …,

um milhão, …

um quarto,
dois quintos,
três oitavos,
um décimo,

doze avos, …

dobro,
triplo,

quádruplo,
quíntuplo,

sêxtuplo, …

Existem ainda outras subclasses de quantificadores.

 Quantificadores existenciais

Singular Plural

Masculino Feminino Masculino Feminino

muito, pouco,
tanto, algum,

bastante

muita, pouca,
tanta, alguma,

bastante

muitos, poucos, 
tantos, alguns,

bastantes, vários

muitas, poucas,
tantas, algumas,
bastantes, várias

 Quantificadores interrogativos

Singular Plural

Masculino Feminino Masculino Feminino

quanto quanta quantos quantas

 Quantificadores relativos

Singular Plural

Masculino Feminino Masculino Feminino

quanto quanta quantos quantas

 Quantificadores universais

Variáveis

InvariáveisSingular Plural

Masculino Feminino Masculino Feminino

todo toda todos todas

cada
nenhum nenhuma nenhuns nenhumas

qualquer quaisquer

ambos ambas
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  PREPOSIÇÕES E LOCUÇÕES PREPOSITIVAS

As preposições são elementos que estabelecem relações entre as palavras dentro 
da frase: O Ministro está em França (noção de lugar).

Existem as seguintes preposições:

  CONJUNÇÕES E LOCUÇÕES CONJUNCIONAIS

Conjunções são palavras que ligam orações. Quando uma expressão com duas 
ou mais palavras funciona como uma conjunção, denomina-se locução conjuncional.

 1. Conjunções e locuções conjuncionais coordenativas

Quando expressões de duas ou mais palavras funcionam como uma preposição, 
recebem o nome de locuções prepositivas.

PREPOSIÇÕES ESSENCIAIS
PALAVRAS INVARIÁVEIS QUE PODEM

OCORRER COMO PREPOSIÇÕES

a
ante
após
até
com
contra
de
desde
em

entre
para
perante
por
sem
sob
sobre
trás

conforme
consoante
durante
exceto
mediante
salvo
segundo
senão
via

ALGUMAS LOCUÇÕES PREPOSITIVAS

abaixo de
acerca de
acima de
além de
à mercê de
antes de
ao pé de
ao redor de
apesar de
aquém de
a respeito de
atrás de
através de
cerca de
de acordo com

de cima de
debaixo de
defronte de
dentro de
depois de
devido a
diante de
em cima de
em redor de
em torno de
em volta de
em vez de
fora de
graças a
em vias de

face a
junto de
longe de
mercê de
para com
perto de
por baixo de
por causa de
por cima de
por diante de
por entre
por meio de
por trás de
próximo de
quanto a

DESIGNAÇÃO ALGUMAS CONJUNÇÕES E LOCUÇÕES CONJUNCIONAIS

Copulativas (adição) e, nem, não só… mas também, tanto… como, …

Adversativa (oposição) mas

Disjuntivas (alternativa) ou, ou… ou, ora… ora, quer… quer, seja… seja, …

Conclusiva (conclusão) logo

Explicativas (explicação) pois, que, …
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 2. Conjunções e locuções conjuncionais subordinativas

  INTERJEIÇÕES E LOCUÇÕES INTERJETIVAS

Interjeições são palavras ou expressões que exprimem emoções: alegria, ânimo, 
tristeza, dor, surpresa, alívio, desejo, aprovação, etc.

Quando expressões de duas ou mais palavras funcionam como uma interjeição, 
denominam-se locuções interjetivas.

Exs.: Por amor de Deus!

 Ai a minha vida!

 Essa agora!

 Muito bem!

DESIGNAÇÃO ALGUMAS CONJUNÇÕES E LOCUÇÕES CONJUNCIONAIS

Causais porque, visto que, já que, como, que ( = porque), …

Condicionais se, a não ser que, desde que, contanto que, a menos que, …

Temporais
quando, enquanto, logo que, tanto que, depois que, antes que, 
até que, sempre que, à medida que, …

Finais para que, a fim de que, porque ( = para que), …

Concessivas
embora, conquanto, ainda que, mesmo que, se bem que, posto 
que, nem que, apesar de que, …

Consecutivas de forma que, de maneira que, de modo que, de sorte que, …

Comparativas como, conforme, tão… como, mais… do que, bem como, …

Completivas que, se, como

ALGUMAS INTERJEIÇÕES

Alegria Ah!, Oh!, …

Aplauso Bravo!, Bis!, Viva!, …

Chamamento Pst!, Eh!, Olá!, …

Desejo Oxalá!, Oh!, …

Dor Ai!, Ui!, …

Encorajamento Vamos!, Força!, Coragem!, …

Impaciência Arre!, Irra!, Apre!, …

Ordem Alto!, Basta!, …

Silêncio Psiu!, Silêncio!, Caluda!, Chiu!, …

Surpresa Ah!, Ena!, …

Terror Ui!, Credo!, Céus!, …
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