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 Leia atentamente o trecho da obra Emília no país da 

gramática, de Monteiro Lobato, e responda às questões de 

1 a 5. 

III Gente importante e gente pobre 
[ ... ] 
— Que bairro será esse? — perguntou Narizinho. 
— Um muito importante — o bairro dos NOMES, ou 

SUBSTANTIVOS. 
— Que emproados! — observou Emília. — Até parecem as 

Vogais da terra do alfabeto. 
— E são de fato as Vogais das palavras. Sem eles seria 

impossível haver linguagem, porque os Substantivos é que dão 
nome a todos os seres vivos e a todas as coisas. Por isso se 
chamam Substantivos, como quem diz que indicam a substância de 
tudo. Mas reparem que há uns orgulhosos e outros mais humildes. 

— Sim, estou notando — declarou a menina. — Uns não 
tiram a mão do bolso e só falam de chapéu na cabeça. Outros 
parecem modestos. Quem são esses prosas, de mão no bolso? 

— São os Nomes PRÓPRIOS, que servem para designar as 
pessoas, os países, as cidades, as montanhas, os rios, os 
continentes, etc. — Ali vai um — Paulo, que serve para designar 
certo homem. 

— Mas há muitos Paulos — observou Emília. 
— Pois esse Nome designa cada um deles, exigindo depois 

de si um Sobrenome para marcar a diferença entre um Paulo e 
outro. Paulo Silva, Paulo Moreira, etc. Silva e Moreira são 
sobrenomes que diferenciam um Paulo de outro. Já aquela palavra 
que vem um pouco mais atrás tem mais importância que o Nome 
Paulo. É a palavra Himalaia, que não tem outra coisa a fazer na vida 
senão designar certa montanha da Índia, a mais alta do mundo. 
Por ter pouco serviço está gorda assim. Só é chamada de longe em 
longe, quando alguém quer referir-se à tal montanha. Paulo é um 
Nome mais magro porque os homens exigem dele bastante 
serviço. 

— Nesse caso o Nome José deve ser fininho como um 
palito — disse Emília. — E o Nome Maria também. 

— Falai no mau, aprontai o pau! — gritou Narizinho! — Lá 
vem o nome José, suando em bicas, magro que nem um espeto, 
surrado que nem taramela de porta de cozinha. . . 

— Venha cá, Senhor Nome José! — chamou Emília. 
O Nome José aproximou-se, arquejante, a limpar o suor da 

testa. 
— Cansadinho, hein? 
[ ... ] 

Monteiro Lobato 

 Exercício 1

Por que o bairro recebe o nome de “Bairro dos nomes ou 

substantivos”? 

 

 

 

 

 

 

 Exercício 2

Classifique as frases retiradas do texto quanto à entonação 

e à organização. 

a) — Que bairro será esse? 

 

b) Que emproados! 

 

c)  E são de fato as Vogais das palavras. 

 

d) — Uns não tiram a mão do bolso e só falam de chapéu 

na cabeça. 

 

e) — E o Nome Maria também. 

 

f)  — gritou Narizinho! 

 

 

 Exercício 3

Classifique os substantivos retirados do texto. 

a)  Emília 

 

b)  chapéu 

 

c)  menina 

 

d)  Paulo 

 

 

 Exercício 4

O que Narizinho quis dizer com “existem substantivos 

mais orgulhosos e outros mais humildes”? 

 

 

 

 

 Exercício 5

Observe o trecho abaixo e indique quantos substantivos 

aparecem nele. 
“— Uns não tiram a mão do bolso e só falam de chapéu na 

cabeça. Outros parecem modestos.” 

A  3 substantivos. 

B  2 substantivos. 
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C  6 substantivos. 

D  1 substantivo. 

E  8 substantivos. 

 Exercício 6

Indique os substantivos primitivos que dão origem aos 

derivados a seguir: 

a)  pobreza  ____________________________________________________  

b)  leiteiro  _____________________________________________________  

c)  porteiro  ____________________________________________________  

d)  paliteiro  ___________________________________________________  

e)  ansiedade  _________________________________________________  

f)  mangueira  _________________________________________________  

g)  cavaleiro  ___________________________________________________  

h)  peixeiro  ____________________________________________________  

i)  cachorrada  ________________________________________________  

j)  camponesa  ________________________________________________  

k)  asneira  _____________________________________________________  

 Exercício 7

Reescreva as frases abaixo, substituindo a palavra em 

negrito, pelo substantivo coletivo correspondente e 

fazendo as alterações necessárias. 

a)  Os artistas da novela saíram atrasados.    

 

b)  Os navios de guerra voltaram ao mar.  

 

c)  Os jurados se reuniram na sala secreta.  

 

 

 Exercício 8

Preencha as lacunas com os substantivos coletivos 

convenientes: 

a)  Fui à ________________ e encontrei um bom livro para 

minha pesquisa. 

b)  As estrelas que formam a _______________ do Cruzeiro 

do Sul são cinco, formando uma cruz. 

c)  A ____________________ de Cabral chegou ao Brasil em 

1500. 

d)  A __________________de aviões brasileiros sobrevoou a 

cidade durante muitas horas. 

e)  Dei um ___________________________ de rosas à minha mãe. 

f)  Ganhei um _____________________ contendo fotos de 

quando eu era criança. 

g)  O ________________________ de abelhas africanas zumbiam 

assustadoramente. 

h) Naqueles rios encontram-se ____________________ de 

peixes grandes. 

i)  A _______________________ brasileira apresenta vegetação 

variada. 

j)  Grande __________________________  de retirantes invadiu a 

cidade. 

 Exercício 9

Indique a opção em que só aparecem substantivos 

abstratos. 

A  tempo, angústia, saudade, ausência, esperança, imagem 

B  angústia, sorriso, luz, ausência, esperança, inimizade 

C  inimigo, luto, luz, esperança, espaço, tempo 

D  angústia, saudade, ausência, esperança, inimizade 

E  espaço, olhos, luz, lábios, ausência, esperança, angústia 

 Exercício 10

Relacione as duas colunas, de acordo com a classificação 

dos substantivos, e assinale a opção correta. 

 

(1) Padre 

(2) Seminário 

(3) Dias 

(4) ano 

 próprio 

 coletivo 

 derivado 

 comum 

 

A  3, 4, 2, 1 

B  1,2, 4, 3 

C  1, 3, 4, 2 

D  3, 2, 1,4 

E  2, 4, 3, 1 

 Exercício 11

Complete a cruzadinha com os substantivos encontrados 

abaixo. 

1. Eram muito usados para iluminar as casas 

antigamente. 

2. Pessoas que acreditam em cristo. 

3. Sinônimo de um trabalho perfeito. 

4. Plural de limão. 

5. Usamos para escrever. 

6. Plural de guardião. 
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