
 

Aula 
11A Substantivos – Flexão de Gênero 

Existem diversos substantivos que pertencem a um único gênero. Ex. Flor, 
mesa, livro, alegria, etc. Contudo, substantivos que flexionam-se podem ser: 

Biformes: possuem duas formas, uma para o feminino e outra para o 
masculino. Ex.: gato/gata, menino/menina, filho/filha. 
Quando a mudança de gênero não é marcada pela desinência (o/a), mas por 
outra palavra (outro radical), o substantivo denomina-se heterônimo. Ex.: 
cabra/bode, homem/mulher, pai/mãe. 

Uniformes: possuem apenas uma forma para os dois gêneros. Os substantivos 
uniformes se subdividem em: 

 Epicenos: uma só forma para os dois gêneros, a distinção é feita pelas 
palavras macho e fêmea. Ex.: formiga macho/formiga fêmea, cobra 
macho/cobra fêmea. 

 Comuns de dois gêneros: uma só forma para os dois gêneros, a 
distinção é feita pelo determinante (artigo, pronome, adjetivo...). Ex.: a 
pianista/ o pianista, belo colega/ bela colega. 

 Sobrecomuns: uma só forma para os dois gêneros, não é possível 
fazer a distinção pelos determinantes. A distinção pode ser feita pela 
expressão: do sexo masculino/ do sexo feminino. Ex.: a pessoa, a 
criatura, a criança, o cônjuge. 

MUDANÇA DE SENTIDO COM MUDANÇA DE GÊNERO 

Há substantivos idênticos na forma, porém de gêneros diferentes e 
significados diferentes. Veja alguns exemplos: 

Subst. masculino significado Subst. feminino significado 
o cabeça o chefe, o líder a cabeça parte do corpo 
o capital o dinheiro, os bens a capital cidade principal 
o rádio aparelho receptor a rádio estação transmissora 
o moral ânimo a moral parte da filosofia; conclusão 
o lotação veículo a lotação capacidade 

ATENÇÃO: É importante notar que, não ocorre a flexão de gênero por 
desinência. Os substantivos o grama / a grama, por exemplo, são idênticos 
na forma, porém são duas palavras distintas, de diferente etimologia. 

Alguns substantivos que costumam causar dúvidas 

são masculinos são femininos 
o eclipse a omelete 
o grama (unidade de massa) a grama (erva rasteira) 
o guaraná a cal 
o plasma a alface 
o champanha a hélice 

 

 

01. Qual é a diferença entre os substantivos biformes e uniformes. 

02. Na tirinha abaixo, Retire os substantivos (3 no feminino e 1 no 
masculino) 

 

03. Dê o feminino dos seguintes substantivos: 

a) conde   b) genro   c) patrão   d) herói   e) cavalheiro   f) tecelão 
g) zangão   h) padrasto   i) elefante   j) ateu   k) ator   l) imperador 

04. Classifique os Substantivos em Biformes ou Uniformes 

a) vaca   b) tenista   c) estudante   d) engenheiro   e) pediatra   f) ave 

05. Divida as palavras abaixo em quatro colunas: (A) para substantivo 
epiceno, (B) para substantivo comum de dois gêneros, (C) para 
substantivo sobrecomum. 

jovem - pessoa - cobra - tamanduá - vítima - ídolo - jornalista - criança - onça - 
médium - águia - artista - colega - criatura - indivíduo - gerente - estudante - 
jacaré - testemunha - dentista - cônjuge - carrasco - gorila - girafa – policial. 


