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I. Classes abertas de palavras

1. Nome

Palavra que designa um determinado ser animado ou 
objecto, incluindo sentimentos qualidades e fenómenos.

Morfologicamente varia em género, número e alguns 
nomes em grau. Sintacticamente é núcleo do grupo 
nominal (1) e pode ocorrer com determinantes ou quanti-
ficadores à sua esquerda (2) e (3).

(1) uma rua estreita
(2) a casa
(3) ambos os projectos
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1.1. Classes semânticas dos nomes

1.1.1. Nome próprio

Designa um único objecto de uma dada classe de 
objectos.

(1) Ana (antropónimo)
(2) Ponta Delgada (topónimo)
(3) açoriano (gentílico)
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1.1.2. Nome comum

Nome que não designa, necessariamente, um 
referente único.

(i) nome contável – designa uma parte singular ou 
plural de um dado conjunto. 
(1) papel (um papel; uns papéis)

(ii) nome não contável – nome que não pode indicar 
uma parte singular de um conjunto.
(1) espuma (*uma espuma; *muitas espumas)

(iii) nome colectivo – indica um conjunto visto
como uma unidade.
(1) multidão; humanidade
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2. Verbo

Palavra pertencente a uma classe aberta de palavras que flexiona
em tempo, modo, pessoa e número, e que constitui o elemento 
principal do grupo verbal.

2.1.Verbo principal
Verbo que, numa frase ou oração, determina a ocorrência de um 

sujeito e de um ou mais complementos.

2.2. Verbo auxiliar
Verbo que precede o verbo principal e que não determina o 

sujeito ou os complementos na frase. Os verbos auxiliares podem ser 
usados para a formação de tempos compostos (ter), de frases 
passivas (ser e estar), para veicular informação temporal (ir + inf.), 
aspectual (estar a + inf.), modal (dever, poder).
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2.3. Classes de verbos a partir da presença e tipo de
constituinte

2.3.1. Verbo intransitivo
Verbo principal que não selecciona complementos.

(1) [O carro] apitou.
Suj.

2.3.2. Verbo transitivo directo
Verbo principal que selecciona um sujeito e um 

complemento com a função de complemento directo.
(1) [O João] arrumou [a cadeira].

Suj.                          C.D.
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2.3.3. Verbo transitivo indirecto 

Verbo principal que selecciona um sujeito e um 
complemento indirecto ou um complemento oblíquo.

(1) [A exposição] desagradou [à Raquel].
Suj.                    C.I.

(2) [O queijo] veio [da Suíça].
Suj.                   COb.

2.3.4. Verbo transitivo directo e indirecto
Verbo principal que selecciona um sujeito e dois 

complementos: um com a função sintáctica de 
complemento directo e outro com a de complemento 
indirecto ou de complemento oblíquo.

(1) [A Rita] ofereceu [Inimigos Públicos] [à sua melhor amiga].
Suj.             C.D. C.I.

(2) [A bibliotecária] colocou [os livros] [na estante].
Suj.           C.D.           C.Ob.
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2.3.5. Verbo transitivo-predicativo

Verbo principal que selecciona um sujeito, um 
complemento directo e um predicativo do complemento 
directo.

(1) [A falta de tinta] tornou [a fotocópia] [ilegível].
Suj.          C.D.        Pred.C.D.

2.3.6. Verbo copulativo
Verbo que ocorre numa frase em que existe um 

constituinte com função sintáctica de sujeito e outro com 
a função sintáctica de predicativo de sujeito.

(1) [A Vera] continua [feliz].
Suj.                     Pred.Suj.
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3. Adjectivo

Semanticamente, o adjectivo acompanha o nome, 
atribuindo-lhe qualidades (adjectivo qualificativo) ou 
designando relações (adjectivo relacional). 
Morfologicamente, varia em género, número e grau. 
Sintacticamente é núcleo do grupo adjectival.
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3.1. Classes semânticas de adjectivos

3.1.1. Adjectivo qualificativo

Palavra que exprime a qualidade, e que ocorre junto 
de um nome, como seu atributo.

Tipicamente a sua posição é pós-nominal (1). Alguns 
adjectivos, quando em posição pré-nominal (2), têm uma 
interpretação diferente, ganhando geralmente um valor 
psicológico. A modificação por um advérbio de grau é a
propriedade específica do adjectivo qualificativo (3).

(1) um homem rico
(2) um rico homem
(3) um homem muito rico
(4) ? um muito rico homem
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3.1.2. Adjectivo relacional

Classe de adjectivos que derivam de uma base 
nominal e que estabelecem uma relação de agente ou 
posse com os nomes a que se referem (1). Geralmente só
ocorrem em posição pós-nominal (1) e não variam em 
grau (3).

(1) flores primaveris
(2) *primaveris flores
(3) *flores muito primaveris

EX: paternal, regional, italiano, renascentista
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3.1.3. Adjectivo numeral

Adjectivo que pertence à classe tradicional dos 
numerais ordinais, expressando ordem ou sucessão (1). 
Os adjectivos numerais ocorrem geralmente em posição 
pré-nominal, antecedidos por artigos (2), determinantes 
demonstrativos (3) ou possessivos (4).

(1) décima lição
(2) a décima lição
(3) esta primeira aula
(4) a minha primeira aula
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4. Advérbio

Semanticamente, o advérbio atribui determinadas 
propriedades aos verbos, intensifica o sentido de um 
adjectivo ou de um advérbio, ou modaliza toda uma frase.

(1) O João comporta-se ajuizadamente.
(2) A Lina está muito magra.
(3) Matematicamente, esse resultado está errado.
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4.1. Classes semânticas de advérbios

4.1.1. Advérbio de predicado
Advérbio com diferentes valores semânticos (valor 

locativo, valor temporal, valor de modo, etc.), que ocorre 
internamente ao grupo verbal, podendo ser afectado pela 
interrogação ou pela negação.

(1) Os livros ficam aqui.
Onde ficam os livros?

(2) As estantes chegaram recentemente.
Quando chegaram as estantes?

(3) Elas cantam altíssimo.
Como é que elas cantam?
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4.1.2. Advérbio de frase
Advérbio com diferentes valores semânticos (valor 

modal, valor de orientação para o falante, valor de 
orientação para o domínio) que modifica a frase. Não é
afectado pela negação frásica, nem por estruturas 
interrogativas.

(1) As luzes estão apagadas, certamente.
(2) Infelizmente, ninguém venceu o concurso.
(3) Quimicamente, essa reacção é possível.
(1) a. As luzes não estão apagadas, certamente.
(3) a. Quimicamente, essa reacção não é possível.
(2) a. *Foi infelizmente que ninguém venceu o 

concurso?
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4.1.3. Advérbio conectivo
Advérbio que estabelece nexos entre orações ou 

entre constituintes da oração. Esses nexos podem ser de 
ordenação, de consequência ou contraste.

(1) Primeiramente lançaram os foguetes e 
seguidamente viram-se girândolas no céu.

(2) Partiram cedo, consequentemente conseguiram
realizar todo o percurso pedestre.

(3) Recebemos muitos postais, contudo o teu não 
chegou.
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4.1.4. Advérbio de afirmação
Advérbio utilizado em respostas a interrogativas 

totais, ou como modificador de um constituinte cujo 
significado contribui para reforçar o valor afirmativo de 
um enunciado.

(1) Comes fruta? Sim.
(2) Não trouxe uma caixa de lápis, mas sim três.

4.1.5. Advérbio de negação
Advérbio cujo significado contribui para reverter a 

verdade de uma frase afirmativa ou para negar um 
constituinte.

(1) O avião não chegou a horas.
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4.1.6. Advérbio de quantidade e grau

Advérbio que contribui com informação sobre o grau 
ou a quantidade. Alguns desses advérbios são 
empregues na formação dos adjectivos e advérbios.

(1) Eles viajaram muito.
(2) Estás demasiado branca.
(3) A Joana é mais prática do que tu.

4.1.7. Advérbio de inclusão e exclusão
Advérbio que permite realçar o constituinte que 

modifica, contribuindo, por exemplo, para informar sobre 
o seu carácter exaustivo ou a sua participação ou não 
num determinado conjunto.

(1) Só a Paula trouxe o violão.
(2) Ela trouxe apenas o livro de Português.
(3) Até o André chegou a tempo.
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II. Classes fechadas de palavras

1. Determinante

Os determinantes, que se dividem em várias 
subclasses, têm em comum a função de determinar o 
nome com o qual se combinam. Colocam-se à esquerda
de um nome com o qual formam um grupo nominal; 
dependem, em género e em número, do nome que 
especificam e a maioria pode combinar-se entre si.

(1) o livro
(2) os livros
(3) os seus romances
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1.1. Classes dos determinantes

1.1.1.  Artigo
Determinante utilizado para indicar o grau de 

definitude ou especificidade do nome que o precede. É
obrigatório, constituindo, imediatamente seguido de um 
nome, um grupo nominal (o curso; um  curso); não se 
pode combinar com outro elemento da classe dos artigos 
(*o um curso; *uma a  história); flexiona em número 
(singular e plural) e em género (masculino e feminino).

artigo definido: 
o, a, os, as

artigo indefinido:
um, uma, uns, umas
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1.1.2. Determinantes demonstrativos

Na subclasse dos determinantes demonstrativos 
incluem-se os demonstrativos propriamente ditos (este,
esse e aquele e respectivas flexões) e os denotativos
(mesmo, tal e próprio e respectivas flexões).

Os demonstrativos propriamente ditos têm as 
mesmas propriedades sintácticas dos artigos: 

constituem imediatamente seguidos de um nome um 
grupo nominal (este curso; aqueles postais);

não se podem combinar entre si (*estes aqueles

postais);
flexionam em número (singular e plural) e em género

(masculino e feminino).
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1.1.3. Determinantes possessivos
Os determinantes possessivos, tal como os pronomes 

possessivos, indicam a pessoa gramatical como possuidor 
(Os nossos exames terminaram.; O teu exame terminou.). No 
Português Europeu não se empregam sem artigo, ao 
contrário do Português do Brasil (Os nossos exames; e não 
Nossos exames).

Os determinantes possessivos flexionam em género e em 
número, concordando com o objecto possuído, e com a 
pessoa gramatical. 
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1.1.4. Determinantes indefinidos
Os determinantes indefinidos variam em género e 

número e empregam-se quando o referente do nome que 
precedem não corresponde a informação específica ou 
identificada.

certo(s), certa(s)
outro(s), outra(s)
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1.1.5. Determinantes interrogativos
Os determinantes interrogativos constituem junto de 

um nome um grupo nominal. Não se combinam com os 
artigos nem com os determinantes demonstrativos.

(1) Que países visitaste?
(2) *Os que países visitaste?
(3) Qual pasta trouxeste?
(4) Quais sapatos puseste?
(5) Quantos livros leste?
(6) Quanta terra secou?



CLASSES DE PALAVRAS

2. Quantificador

Palavra que se combina com um nome, expressando 
informação relacionada com número, quantidade ou parte 
do seu referente.

(1) Todos os livros estavam encadernados.
(2) Qualquer cor fica bem à Rita.
(3) A Joana tem dois irmãos.
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2.1. Subclasses de quantificadores

2.1.1. Quantificador universal
Quantificador que associa uma leitura do grupo 

nominal a todos os elementos de um conjunto.
todo(s), toda(s), ambos(as), cada, qualquer / 
quaisquer, nenhum(a), nenhuns, nenhumas

2.1.2. Quantificador existencial
Permite reconhecer a existência do nome com que se 

combina, sem remeter para a totalidade dos elementos de 
um conjunto. 

algum(a), alguns, algumas, bastante(s), pouco(a),
poucos(as), tanto(a), tantos(as), vários, várias
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2.1.3. Quantificador numeral

numeral cardinal:
um, dois, três…

numeral fraccionário:
metade, terço, quarto…

numeral multiplicativo:
dobro, triplo, quádruplo
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3. Pronome

Os pronomes são tradicionalmente considerados 
substitutos dos nomes. Todavia, nem todos os pronomes 
substituem os nomes, é o caso, por exemplo, das formas 
do pronome pessoal “eu”, “tu”, “nós” e “vós”, as quais 
desempenham funções que as aproximam de nomes 
próprios.
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3.1. Classes semânticas de pronomes

3.1.1. Pronome pessoal
Semanticamente, os pronomes pessoais não têm significado 

próprio, são substitutos dos nomes. Exceptuam-se as formas eu, tu,
nós e vós, que funcionam como nomes próprios.

Os pronomes podem desempenhar as mesmas funções 
sintácticas dos nomes.

Formas do pronome pessoal e respectivas funções sintácticas:

Sujeito: eu, tu, você, ele, ela, nós, a gente, vós, vocês, eles, elas
Compl. Directo: me, te, o, a, nos, vos, os, as
Compl. Indirecto: me, te, lhe, nos, vos, lhes
Compl. Oblíquo: mim, ti, contigo, com você, ele, ela, si, consigo,

nós, connosco, vós, convosco, com vocês, 
eles, elas, consigo
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3.1.2. Pronome demonstrativo
Os pronomes demonstrativos indicam semanticamente o espaço e 

o tempo. Desempenham as funções sintácticas dos nomes.

Proximidade da 1.ª pes., do presente ou passado próximo:
este(s), esta(s), isto

Proximidade da 2.ª pes., do passado e do futuro:
esse(s), essa(s), isso

Proximidade da 3.ª pes., do passado distante:
aquele(s), aquela(s), aquilo

(1) Aqueles [suj.] faltaram.
(2) Encontrei aquelas. [C.D].
(3) A Ana ofereceu o livro a este. [C.I.]
(4) Gostamos destes. [C.Ob.].



CLASSES DE PALAVRAS
3.1.3. Pronome possessivo

Os pronomes possessivos indicam a pessoa 
gramatical como possuidor e concordam em género e em 
número com o objecto possuído: 

(1) O livro é teu.
(2) A caneta é tua.

Exceptuam-se as formas do pronome possessivo 
correspondentes à 3.ª pes. do singular – dele, dela, e à 3.ª
pes. do plural – deles, delas.

(3) O livro é dele.
(4) O livro é dela.
(5) O livro é deles.
(6) O livro é delas.
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3.1.4. Pronome indefinido

Pronome que admite variação em género e número, 
correspondendo ao uso pronominal de um quantificador 
ou de um determinante indefinido. Desempenham as 
funções sintácticas próprias dos nomes.

(1) Alguém abriu a janela.
(2) Ele leu tudo.
(3) Ninguém comprou o livro.
(4) Todos brincaram no jardim.
(5) Alguns falaram com a directora.
(6) Encontrei poucos.
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3.2. Classes sintácticas de pronomes

3.2.1. Pronome relativo
Pronome que ocorre no início das orações relativas e 

que se reporta ao nome antecedente. Desempenha as 
funções sintácticas próprias dos nomes.

Formas variáveis – o qual, a qual, os quais, as quais
cujo, cuja, cujos, cujas

Formas invariáveis – que, quem
(1) O livro que acabei de ler é interessante.
(2) Até o Paulo que nunca fala se manifestou

contra.
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3.2.2. Pronome interrogativo
Os pronomes interrogativos empregam-se para 

formular uma pergunta directa ou indirecta.
(1) Quem atirou a bola?
(2) O que almoçaste hoje?
(3) Perguntei quantos compraste.

Formas variáveis – qual, quais, quanto(s), quanta(s)

Formas invariáveis – que, o que, o quê, quem
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4. Preposição 

A preposição é uma classe de palavras que se define 
sobretudo pelo seu valor relacional. As preposições 
estabelecem relações gramaticais de subordinação entre 
uma palavra e um complemento.

(1) Os livros estão sobresobre a secretária. [C.Ob.]
(2) O Tiago vendeu o fato de mergulho aoao Pedro. [C.I.]
(3) A Paula levantou o filho comcom cuidado. [Mod.] 
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5. Conjunção

As conjunções são morfemas gramaticais que 
estabelecem relações de conexão entre orações ou entre 
alguns dos seus constituintes, por exemplo, a conjunção 
coordenativa copulativa e é frequentemente empregue 
para ligar constituintes de uma oração.

Expressam dependência entre as orações
(conjunções subordinativas) ou não (conjunções 
coordenativas).
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5.1. Conjunção coordenativa
As conjunções coordenativas estabelecem uma 

relação de coordenação entre duas palavras, dois 
constituintes de uma oração (1) ou entre duas orações 
(2). Relacionam constituintes e orações  de idêntica 
função gramatical, mas que são independentes, ou seja, 
as orações coordenadas não desempenham funções 
sintácticas umas em relação às outras.

(1)  A Rita e o irmão jogam xadrez.
(2)  A Rita joga xadrez, mas não joga ténis.
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5.1.1. Conjunção coordenativa copulativa
As conjunções e locuções coordenativas copulativas expressam a 

ideia gramatical de adição entre dois constituintes ou duas frases 
coordenadas copulativas.

Ex: e,   nem,    não só … mas também.

5.1.2. Conjunção coordenativa adversativa
As conjunções e locuções coordenativas adversativas expressam  a 

ideia gramatical de contraste, i.é, ligam dois constituintes ou duas frases de 
igual função [frases coordenadas adversativas (v.)], acrescentando-lhes uma 
ideia de oposição.

Ex: mas, porém,  todavia, no entanto, ao passo que, mesmo assim.

5.1.3. Conjunção coordenativa disjuntiva
As conjunções e locuções coordenativas disjuntivas exprimem a 

alternativa entre duas frases coordenadas disjuntivas (v.). Estas conjunções 
ligam dois constituintes ou duas frases de sentido distinto, indicando que ao 
cumprir-se um facto o outro não se cumpre.

Ex: ou, ou … ou,  quer … quer, seja  … seja, nem  … nem.
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5.1.4. Conjunção coordenativa conclusiva
As conjunções e locuções coordenativas conclusivas indicam a 

conclusão, ou seja, ligam à anterior uma frase [frase coordenada conclusiva 
(v.)]  que exprime o termo de um dado estado de coisas. 

Ex: logo, pois, portanto,  por isso, assim,  por conseguinte, pelo que.

5.1.5. Conjunção coordenativa explicativa
As conjunções e locuções coordenativas explicativas introduzem 

frases explicativas, a segunda frase [frase coordenada explicativa (v.)] 
explica ou justifica a primeira. 

Ex: pois, ou melhor, a saber, quer dizer, isto é, ou antes.
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5.2. Conjunção subordinativa

As conjunções e locuções subordinativas são 
conectores que estabelecem uma relação de 
subordinação entre duas orações, em que uma oração 
subordinada fica dependente de uma frase subordinante. 
Essa dependência é marcada a nível sintáctico pelas 
funções sintácticas que as orações subordinadas 
realizam em relação às orações subordinantes.

(1) A Vera afirmou que tinha feito o trabalho sozinha. [C.D.]

(2) A Paula viaja com bagagem de mão para não se demorar 
a sair do aeroporto. [Mod.]
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5.2. Conjunção subordinativa

5.2.1. Conjunção subordinativa causal
As conjunções e locuções subordinativas causais 

introduzem uma frase subordinada que indica causa.
Ex: porque, pois, porquanto, pois que, por isso, 

uma vez que, visto que.

5.2.2. Conjunção subordinativa final
As conjunções e locuções subordinativas finais 

iniciam uma oração subordinada que indica a finalidade 
do  que se expressa na frase principal. 

Ex: para que, a fim de que, porque.
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5.2.3. Conjunção subordinativa temporal
As conjunções e locuções subordinativas temporais 

iniciam uma frase  subordinada que indica a 
circunstância de tempo. 

Ex: quando, antes que, depois que, até que, logo que, 

assim que, apenas.

5.2.4. Conjunção subordinativa concessiva
As conjunções  e locuções subordinativas 

concessivas iniciam uma frase subordinada em que se 
admite um facto contrário à acção principal, mas incapaz 
de impedi-la. 

Ex: embora, ainda que, mesmo que, se bem que, 

por mais que, apesar de que.
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5.2.5. Conjunção subordinativa condicional
As conjunções e locuções subordinativas condicionais introduzem uma 

frase subordinada em que se indica uma hipótese ou uma condição 
necessária para que seja realizado ou não o facto expresso na frase 
principal.

Ex: se, caso, sem que, dado que,  desde que, a menos que, 

a não ser que.

5.2.6. Conjunção subordinativa comparativa
As conjunções e locuções subordinativas comparativas iniciam uma 

frase que encerra o segundo membro de uma comparação. 
Ex: como,  assim como, bem como, que, do que,  (tal) qual, 

(tanto) quanto.

5.2.7. Conjunção subordinativa consecutiva
As conjunções e locuções subordinativas consecutivas introduzem uma 

frase na qual se indica a consequência do que foi declarado na anterior. 
Ex: que, de forma que, de maneira que, de modo que.


