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1.  NÍVEIS DE ANÁLISE DA LÍNGUA
Vamos começar o nosso estudo fazendo uma distinção entre 

quatro níveis de análise da Língua Portuguesa, afinal, você não pode 
confundir-se na hora de estudar. Fique ligado nessa diferença:

 Nível Fonético / Fonológico: estuda a produção e articula-
ção dos sons da língua. 

 Nível Morfológico: estuda a estrutura e a classificação das 
palavras.

 Nível Sintático: estuda a função das palavras dentro de uma 
sentença.

 Nível Semântico: estuda as relações de sentido construídas 
entre as palavras.

Na Semântica, estudaremos, entre outras coisas, a diferen-
ça entre linguagem de sentido denotativo (ou literal, do dicionário) 
e linguagem de sentido conotativo (ou figurado).

Ex: Rosa é uma flor.

01. Morfologia: 
Rosa: substantivo;

Uma: artigo;

É: verbo ser;

Flor: substantivo

02. Sintaxe: 
Rosa: sujeito;

É uma flor: predicado;

Uma flor: predicativo do sujeito.

03. Semântica:
Rosa pode ser entendida como uma pessoa ou como uma 
planta, depende do sentido.

Vamos, a partir de agora, estudar as classes de palavras.

2.  MORFOLOGIA CLASSES 
DE PALAVRAS

Antes de mergulhar nas conceituações, vamos fazer uma 
lista para facilitar o nosso estudo: classe e exemplo.

Artigo: o, a, os, as, um, uma, uns, umas.

Adjetivo: Legal, interessante, capaz, brasileiro, francês.

Advérbio: Muito, pouco, bem, mal, ontem, certamente

Conjunção: Que, caso, embora.

Interjeição: Ai! Ui! Ufa! Eita.

Numeral:  Sétimo, vigésimo, terço.

Preposição:  A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre. 

Pronome: Cujo, o qual, quem, eu, lhe.

Substantivo: Mesa, bicho, concursando, Pablo, José.

Verbo: Estudar, passar, ganhar, gastar.

2.1 Artigo
O artigo é a palavra variável que tem por função indivi-

dualizar algo, ou seja, possui como função primordial indicar um 

elemento, por meio de definição ou indefinição da palavra que, 
pela anteposição do artigo, passa a ser substantivada. Os artigos 
se subdividem em:

Artigos definidos: o, a, os, as - porque definem o substantivo a 
que se referem. 

Hoje à tarde, falaremos sobre a aula da semana passada.

Na última aula, falamos do conteúdo programático.

Artigos indefinidos: um, uma, uns, umas - porque indefinem o 
substantivo a que se referem.

Assim que eu passar no concurso, eu irei comprar um carro.

Pela manhã, papai, apareceu um homem da loja aqui.

É importante ressaltar que os artigos podem ser contraídos 
com algumas preposições essenciais, como demonstraremos na 
tabela a seguir:

Prepo-
sições

Artigo

Definido Indefinido

o a os as um uma uns umas

A ao à aos às - - - -

De do da dos das dum duma duns dumas

Em no na nos nas num numa nuns numas

Per pelo pela pelos pelas - - - -

Por polo pola polos polas - - - -

O artigo é utilizado para substantivar um termo. Ou seja, 
quer transformar algo em um substantivo? Coloque um artigo em 
sua frente.

“Cantar alivia a alma.” (Verbo)

“O cantar alivia a alma.” (Substantivo)

Emprego do artigo com a palavra “todo”:

Quando inserimos artigos ao lado do termo “todo”, em ge-
ral, o sentido da expressão passa a designar totalidade. Como no 
exemplo abaixo:

Pobreza é um problema que acomete todo país. 

(todos os países)

Pobreza é um problema que acomete todo o país. 

(o país em sua totalidade).

2.2 Adjetivo
É a palavra variável que expressa uma qualidade, caracte-

rística ou origem de algum substantivo ao qual se relaciona.

Meu terno é azul, elegante e italiano.

Analisando, entendemos assim:

Azul: característica.

Elegante: qualidade.

Italiano: origem.

Estrutura e a classificação dos adjetivos. Com relação à sua 
formação, eles podem ser:
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Explicativos: quando a característica é comum ao substantivo re-
ferido.

Fogo quente, Homem mortal. (Todo fogo é quente, todo ho-
mem é mortal)

Restritivos: quando a característica não é comum ao substantivo, 
ou seja, nem todo substantivo é assim caracterizado.

Terno azul, Casa grande. (Nem todo terno é azul, nem toda 
casa é grande)

Simples: quando possui apenas uma raiz. 

amarelo, brasileiro, competente, sagaz, loquaz, inteligente, 
grande, forte etc.

Composto: quando possui mais de uma raiz.

amarelo-canário, luso-brasileiro, verde-escuro, vermelho-
-sangue etc.

Primitivo: quando pode dar origem a outra palavra, não tendo so-
frido derivação alguma.

bom, legal, grande, rápido, belo etc.

Derivado: quando resultado de um processo de derivação, ou seja, 
oriundo de outra palavra.

bondoso (de bom), grandioso (de grande), maléfico (de 
mal), esplendoroso (de esplendor) etc.

Os adjetivos que designam origem de algum termo são de-
nominados adjetivos pátrios ou gentílicos.

Uma lista de adjetivos pátrios de estado:

Adjetivos Pátrios

Acre Acriano

Alagoas Alagoano

Amapá Amapaense

Aracaju Aracajuano ou Aracajuense

Amazonas Amazonense ou Baré

Belém(PA) Belenense

Belo Horizonte Belo-horizontino

Boa Vista Boa-vistense

Brasília Brasiliense

Cabo Frio Cabo-friense

Campinas Campineiro ou Campinense

Curitiba Curitibano

Espírito Santo Espírito-santense ou Capixaba

Fernando de Noronha Noronhense

Florianópolis Florianopolitano

Fortaleza Fortalezense

Goiânia Goianiense

João Pessoa Pessoense

Macapá Macapaense

Maceió Maceioense

Manaus Manauense

Maranhão Maranhense

Marajó Marajoara

Natal Natalense ou Papa-jerimum

Porto Alegre Porto Alegrense

Ribeirão Preto Ribeiropretense

Rio de Janeiro(Estado) Fluminense

Rio de Janeiro(Cidade) Carioca

Rio Branco Rio-branquense

Rio grande do Norte
Rio-grandense-do-norte,

Norte-riograndense 
ou Potiguar

Rio grande do Sul Rio-grandense-do-sul,
Sul-rio-grandense ou Gaúcho

Rondônia Rondoniano

Roraima Roraimense

Salvador Salvadorense ou Soteropolitano

Santa Catarina Catarinense.
ou Barriga-verde

Santarém Santarense

São Paulo (Estado) Paulista

São Paulo (Cidade) Paulistano

Sergipe Sergipano

Teresina Teresinense

Tocantins Tocantinense

Países

Croácia Croata

Costa rica Costarriquense

Curdistão Curdo

Estados Unidos Estadunidense, norte-americano ou ianque

El Salvador Salvadorenho

Guatemala Guatemalteco

Índia Indiano ou hindu (os que professam o 
hinduísmo)

Israel Israelense ou israelita

Irã Iraniano

Moçambique Moçambicano

Mongólia Mongol ou mongólico

Panamá Panamenho

Porto Rico Porto-riquenho

Somália Somali

Adjetivos Pátrios Compostos
Na formação de adjetivos pátrios compostos, o primeiro 

elemento aparece na forma reduzida e, normalmente, erudita. 
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