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➢ Segue atividades semana de “isolamento social”( 08 a 11 de setembro). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 
 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
Ensino Fundamental II, ( 6°ano ). 
 

Substantivos   
 
O substantivo é a classe gramatical que dá nome a seres, coisas, espaços, sentimentos etc. O 
substantivo é assim chamado por dar significado a substâncias, sejam concretas e palpáveis, 
sejam apenas mentalmente apreendidas como substâncias, tais como nomes, qualidades, 
estados, processos, entre outros. 
Por isso, os substantivos possuem classificações de acordo com o tipo de substância que estão 
nomeando, além de variações de acordo com o gênero, o número e o grau deles. Embora 
existam tais regras e conceitos, é importante lembrar que existem, também, muitas exceções 
para as regras dessa classe gramatical tão vasta. 
Os substantivos possuem a seguinte classificação: comum ou próprio, concreto ou abstrato, 
primitivo ou derivado, simples ou composto e, por fim, coletivo. 

• Substantivo comum X substantivo próprio 
 

Substantivo comum: é o nome genérico que se dá a um mesmo grupo de seres ou de objetos. 
Costuma vir em letra minúscula. 
Exemplos: sofá, café, amor, partida, livro, mar, lua. 
 
Substantivo próprio: é o nome que se dá especificamente a um (ou alguns) indivíduo(s) ou 
objeto(s) de um grupo de seres ou de objetos, identificando-os em relação ao todo do grupo e 
tornando-os inconfundíveis. Costuma vir em letra maiúscula. Veja: 

 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/classes-palavras.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/flexoes-substantivo.htm


• Substantivo concreto X substantivo abstrato 
 

Substantivo concreto: é o nome que se dá ao substantivo cuja existência é independente de 
outro ser. Nesse caso, o pensamento apresenta sua existência como própria e independente de 
outra. Por isso, o substantivo concreto pode ser real ou imaginário, material ou imaterial. 
Exemplos: professor, caneta, gato, fogo, enchente, dragão, unicórnio, anjo, Deus etc. 
 
Substantivo abstrato: é o nome que se dá ao substantivo cuja existência depende de um ser 
concreto para existir. Sem o ser concreto, o substantivo abstrato não é capaz de ser produzido. 
Exemplos: ensino, sede, calor, ternura, misericórdia, imaginação, chegada etc. 
 

• Substantivo primitivo X substantivo derivado 
 

Substantivo primitivo: é aquele cujo nome não se origina de outro nome. Esse tipo de 
substantivo costuma dar origem a outras palavras. 
 
Substantivo derivado: é aquele cujo nome origina-se com base em outro nome. 

 
 

 

• Substantivo coletivo 
 

Nome que se dá a uma coleção ou a um conjunto de seres ou de objetos de uma mesma 
classificação ou ideia. O coletivo, por representar a ideia de múltiplos indivíduos ou objetos, vem 
sempre no singular. 

 
 

https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/substantivos-coletivos.htm


Atividades 

 

1- Retire do texto ( da outra semana, sobre a dengue), substantivos: 

 

Próprios:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Comuns:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2- Pesquise e dê o coletivo dos substantivos abaixo; 

 

Lobos:_________________________________________________________________ 

Lhamas:_______________________________________________________________ 

Peixes:_________________________________________________________________ 

Passáros:_______________________________________________________________ 

Bois:___________________________________________________________________ 

Gafanhotos:_____________________________________________________________ 

Abelhas:________________________________________________________________ 

Pessoas:_______________________________________________________________ 

Árvores:________________________________________________________________ 

Ilhas:__________________________________________________________________ 

Músicos:_______________________________________________________________ 

Bois:__________________________________________________________________ 

Alho:__________________________________________________________________ 

Fotografias:_____________________________________________________________ 

 

3- Você sabia que existem coletivos  de unidades de tempo? Ligue-os corretamente: 

 

 
 



4- Forme substantivos derivados de: 

 
5- Encontre os substantivos primitivos que dão origem aos derivados abaixo: 

 
6-  Escreva ao lado se o substantivo em destaque  é abstrato ou concreto: 

 


