
Classes e subclasses de palavras 
 

Próprio: 

designa uma entidade 
individualizada (nome de 
pessoa, localidade...). 
Ex.: Mariana, Castelo Branco 

Nome 

Comum: 

designa entidades enquanto 
membros de um conjunto com as 
mesmas propriedades (integra as 
entidades numa classe). 
Ex.: bola, avó, alegria 

Comum coletivo: 

designa um conjunto de entidades 
do mesmo tipo.  
Ex.: alcateia, constelação, multidão, 
flora, ramalhete  



Classes e subclasses de palavras 
 

Qualificativo: 

refere uma qualidade do nome; 
admite grau; normalmente 
aparece depois do nome. 
 
 
Ex.: bonito, amarelo, cansado  
 
 
 

Adjetivo 

Numeral: 

refere a ordem ou sucessão de algo; 
normalmente aparece antes do 
nome, precedido por um 
determinante.  
 
Ex.: O primeiro lugar; A sexta casa  
 
 
 



Classes e subclasses de palavras 
 

Verbo 

 

 

 

 

Principal: 

constitui o núcleo 
gramatical e semântico 
do grupo verbal, 
determinando a 
presença ou a ausência 
de sujeito e 
de complementos, 
bem como o tipo de 
complementos 
presentes na frase.  

• intransitivo: não exige complementos. 
Ex.: Eu adormeci.  

• transitivo direto: exige um complemento direto. 
Ex.: Ele comeu a laranja.  

• transitivo indireto: exige um complemento indireto ou 
oblíquo.  

Ex.: Obedecemos ao polícia; Tu foste à Hungria?  

• transitivo direto e indireto: exige um complemento direto e 
um indireto ou oblíquo. 

Ex.: Emprestei a caneta à minha colega; A avó pousou a 
jarra na mesa.  

• transitivo-predicativo: exige um complemento direto e um 
predicativo do complemento direto. 

Ex.: O juiz considera a borboleta bonita.  



Classes e subclasses de palavras 
 

Verbo 

 

 

 

 

Auxiliar: 

junta-se a um verbo 
principal ou copulativo 
(formando um 
complexo verbal); 
contribui para a 
construção de 
diferentes valores 
semânticos do grupo 
verbal; pode ser 
seguido de preposição.  

• temporal: ação acabada (foi premiado); ação durativa (tenho 
feito exercício), ...  

• modal: desejo, possibilidade, dever, necessidade, certeza, 
permissão.  
Ex.: Tenho de terminar o trabalho; Não podem sair!  

• aspetual: ação habitual, pontual, durativa, ...  
Ex.: Acabaram de entrar; Estamos a chegar.  

• dos tempos compostos: verbos ter e haver, antes do   
  particípio do verbo principal ou copulativo. 
Ex.: Eu havia falado com ele; Eles têm andado doentes.  

• da passiva: verbo ser, antes do particípio do verbo principal. 
Ex.: O acidente foi provocado por um pombo.  



Classes e subclasses de palavras 
 

Copulativo: 

relaciona um sujeito 
com um predicativo do 
sujeito, que lhe atribui 
um estado, uma 
qualidade, uma 
localização.  

Verbo 

 

Ex.: 
Eles permanecem sentados.  
Tu és bonito.  
Ele está feliz. 
O concerto foi em agosto.  



Classes e subclasses de palavras 
 

Quanto ao valor semântico: 

Advérbio e locução adverbial 

de negação 

de afirmação 

de quantidade e grau 

de modo 

de tempo 

de lugar 

nega uma ideia. 

afirma ou reforça uma ideia.  

transmite ideia de porção ou 
de intensidade. 
indica a forma ou maneira 
de realizar uma ação. 

indica o tempo da ação. 

indica o local da ação. 

Ex.: não 

Ex.: sim, certamente, 
realmente, efetivamente, ... 

Ex.: bastante, pouco, mais, 
tanto, tão, quase, ...  

Ex.: assim, depressa, 
melhor, mal, calmamente, ... 
Ex.: hoje, agora, depois, 
nunca, brevemente, já, ... 
Ex.: abaixo, ali, longe, 
algures, aquém, ...  



Classes e subclasses de palavras 
 

Quanto ao valor semântico: 

Advérbio e locução adverbial 

de inclusão 

de exclusão 

inclui algo de um grupo. 

exclui algo de um grupo. 

Ex.: até, mesmo, também, ... 

Ex.: apenas, senão, 
simplesmente, só, somente, 
exclusivamente, ... 

de designação Ex.: eis 

de dúvida transmite ideia de dúvida. 
Ex.: acaso, porventura, 
talvez, provavelmente, ...  

locução adverbial 
constituída por duas ou mais palavras, sendo a primeira uma 
preposição. Pode ter qualquer um dos valores acima. 

Ex.: no entanto, por consequência, em breve, para onde, à vontade, de mais, no 
mínimo, de facto, de manhã, ao contrário, na verdade, de propósito, por vezes, sem 
dúvida, de repente, de vez em quando, ...  



Classes e subclasses de palavras 
 

Quanto às funções: 

Advérbio e locução adverbial 

interrogativo interroga acerca de um lugar, tempo, 
modo ou causa, em interrogativas 
diretas ou indiretas. 

Ex.: onde, quando, 
como, porquê, porque 

conectivo 

articulador do discurso de tipo 
adverbial; estabelece diferentes 
nexos semânticos entre frases ou 
partes de frases. 

Ex.: assim, logo, portanto, 
porém, contudo, todavia, 
pois (posposto), depois, 
primeiramente, ... 

relativo 

estabelece a relação entre o 
elemento subordinante e a oração 
relativa substantiva ou entre o 
antecedente e a oração relativa 
adjetiva. 

Ex.: onde, como, quando 



Classes e subclasses de palavras 
 

Numeral: 

indica a quantidade numérica precisa de algo.  
 
Ex.: dois, metade, o triplo, ...  

Quantificador 



Classes e subclasses de palavras 
 

de chamamento: socorro!, psiu!, alô, ...  
 
de saudação: olá, adeus, ...  
 
de surpresa: ah!, credo!, hi!, caramba!, ...  
 
de ordem: rua!, caluda!, alto!, ...  
 
de resignação: pronto!, paciência!, ...  
 
de desejo: oh!, oxalá!, ...  
 
locução interjetiva: essa agora!, deixa lá!, toca a andar!, vamos lá!, Deus queira!, muito bem! 
 

Interjeição e locução interjetiva 

Alguns valores semânticos: 



Classes e subclasses de palavras 
 

Artigo definido: 

Determinante 

o(s), a(s) 

indefinido: um, uma, uns, umas 

Demonstrativo 
este(s), esta(s), esse(s), essa(s), aquele(s), aquela(s), o(s) mesmo(s), 
a(s) mesma(s), o(s) próprio(s), a(s) própria(s), o(s) outro(s), a(s) 
outra(s), tal, tais  
 

Possessivo meu(s), minha(s), teu(s), tua(s), seu(s), sua(s), nosso(s), nossa(s), 
vosso(s), vossa(s)  
 

Interrogativo qual, quais, que 
 

Relativo cujo(s), cuja(s) 
 

Indefinido certo(s), certa(s), outro(s), outra(s)  
 



Classes e subclasses de palavras 
 

Sujeito: 

eu 
Tu 
ele/ela/você 
nós 
vós 
eles/elas/vocês 

 

Pronome 

Complemento 
direto: 

Complemento 
indireto: 

me 
te 
o, a, se 
nos 
vos 
os, as, se 
 

com preposição 

(a) mim 
(a) ti 
(a) ele/ela/si 
(a) nós 
(a) vós 
(a) eles/elas 

Complemento 
indireto: 

sem preposição 

me 
te 
lhe 
nos 
vos 
lhes 
 

Complemento 
oblíquo: 

Complemento 
agente da 
passiva: 

mim, comigo 
ti, contigo 
si, consigo, 
(com) ele/ela 
nós, connosco 
vós, convosco 
si, consigo, 
(com) eles/elas 

mim 
ti 
ele/ela/si 
 
nós 
vós 
eles/elas/si 

Pessoal, com função sintática de... 



Classes e subclasses de palavras 
 

Pronome 
Demonstrativo este(s), esta(s), esse(s), essa(s), aquele(s), aquela(s), o(s) mesmo(s), 

a(s) mesma(s), o(s) próprio(s), a(s) própria(s), o(s) outro(s), a(s) 
outra(s), tal, tais  
 

Possessivo meu(s), minha(s), teu(s), tua(s), seu(s), sua(s),  
nosso(s), nossa(s), vosso(s), vossa(s)  
 

Interrogativo que?, quê?, quem?, o que?, o quê?  
 

Relativo o/a qual, os/as quais, que, quem, o que  
 

Indefinido algum, alguma(s), alguns, nenhum, nenhuma(s), nenhuns, 
tanto(s), tanta(s), todo(s), toda(s), muito(s), muita(s), pouco(s), 
pouca(s), outro(s), outra(s), qualquer, quaisquer, alguém, 
ninguém, tudo, nada, outrem  
 



Classes e subclasses de palavras 
 

Preposições: 

a, ante, após, até, com, 
conforme, contra, consoante, 
de, desde, durante, em, exceto, 
entre, mediante, para, perante, 
por, salvo, sem, segundo, sob, 
sobre, trás, ...  

Preposição e locução prepositiva 

Locução prepositiva: 

constituída por duas ou mais palavras, 
sendo a última uma preposição: 
 
abaixo de, acerca de, acima de, a fim 
de, além de, antes de, aquém de, 
apesar de, a respeito de, através de, 
de acordo com, em frente de, em vez 
de, perto de, longe de, quanto a, ...  
 
 
 



Subclasse e valor Conjunções Locuções conjuncionais 

Copulativa (adição)  
 

e, nem  nem... nem, não só... mas também, não 
só... como também, tanto... como  

Conjunção e locução conjuncional 
Coordenativa 

Classes e subclasses de palavras 
 

Adversativa 
(oposição)  

mas 

Conclusiva 
(conclusão) 

logo  

Disjuntiva  
(alternativa)  
 

ou 
ou... ou, já... já, ora... ora, quer... quer, 
seja... seja  

Explicativa 
(explicação, justificação) 

pois, que 



Subclasse e valor Conjunções Locuções conjuncionais 

Causal (causa)  
 

porque, como (= porque), pois, 
porquanto, que (= porque), ...  

já que, pois que, por isso mesmo que, 
por isso que, visto que, uma vez que, ...  

Conjunção e locução conjuncional  
Subordinativa 

Classes e subclasses de palavras 
 

Consecutiva 
(consequência)  
 

que (depois de «tão», 
«tanto», «tal», …) 

Condicional 
(condição)  

Concessiva 
(concessão)  

de modo que, de forma que, de 
maneira que  

se, caso desde que, a menos que, a não ser que, 
contanto que, desde que, exceto se, 
salvo se, sem que, uma vez que, ...  

embora, conquanto, ...  
 

apesar de (que), ainda que, por mais 
que, por menos que, não obstante, se 
bem que, mesmo que/se, nem que, ...  



Subclasse e valor Conjunções Locuções conjuncionais 

Conjunção e locução conjuncional  
Subordinativa 

Classes e subclasses de palavras 
 

Comparativa 
(comparação) 

como, qual (depois de 
«tal»), (do) que, quanto 
(depois de «tanto»), ...  

ao passo que, assim como... assim, assim 
como... assim também, mais... do que, 
menos... do que, tão/tanto... como, 
conforme... assim, ...  

Temporal 
(tempo)  
 

quando, mal, apenas, 
enquanto, ...  

à medida que, antes que, ao passo que, 
assim que, até que, depois que, desde que, 
logo que, sempre que, todas as vezes que, ...  

Final (fim, 
finalidade, objetivo)  
 

que (= para que), para  para que, a fim de que, de modo que, a fim 
de, ...  

Completiva 
(completa o sentido 
do verbo)  

que, se, para, …  


