
São palavras que nomeiam pessoas, animais, objetos,
plantas, lugares…
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São nomes que se referem a pessoas, coisas, animais ou plantas,
como pertencentes a uma mesma categoria sem os individualizar.
Ex.: mel, abelhas, meninos…

São nomes que se escrevem com letra maiúscula inicial e
designam particularmente uma certa pessoa, coisa ou animal.
Ex.: Luís, Lisboa, Portugal…

São nomes que indicam um conjunto de pessoas, animais ou
coisas da mesma espécie.
Ex.: enxame, rapaziada, pinhal, cardume…



Referem-se a pessoas, coisas, animais ou

plantas, como pertencentes a uma mesma

categoria sem os individualizar.

O cão é amigo do gato. A Magda faz ginástica. O exército tem soldados.
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1 – Liga corretamente, como no exemplo.

Carla moeda Carlos gato

Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

GRAMÁTICA
RUBRICA :

nome
comum

2 – Escreve outros nomes comuns.

3 – Rodeia em cada série os nomes comuns e sublinha os nomes próprios.

carneiro girassol Portugal Natal coroa

Sol pão André palhaço zebra

mochila detetive Algarve Jessica mecânico

nome
próprio

Subclasses do nome: nomes comuns, próprios e coletivos



RUBRICA :

1 – Onde vivem a Joana e a Luísa?

2 – Observa os exemplos e completa o quadro.

3 – Lê as palavras e coloca-as na subclasse a que pertencem.

fruta            enxame           Miguel           cardume
Brasil           cama           estrela           Douro      

rebanho           Carnaval           macaco   bando

nomes comuns

Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

GRAMÁTICA
RUBRICA :

Subclasses do nome: nomes comuns, próprios e coletivos

A Joana e a Luísa vivem em Portugal
e gostavam muito de conhecer a França
e a Espanha e outros países.

Foi este ano, nas festas dos Santos
Populares, que um rapaz italiano lhes
falou nas maravilhas do Mundo.

Nomes
próprios

Nomes
de países

Nomes
de festas

Nomes
de cidades

Joana
L
P

Portugal
F
E

N
C

Stº António
L
P

Faro

nomes próprios nomes coletivos



1 – Completa o quadro.

2 – Faz a correspondência correta.

Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

GRAMÁTICA
RUBRICA :

Subclasses do nome: nomes comuns, próprios e coletivos

Nomes Subclasse

tomate

matilha

Europa

manada

caderno

nome coletivo

bando 1) conjunto de aves

cáfila 2) conjunto de livros

enxame 3) conjunto de camelos

exército 4) conjunto de estrelas

matilha 5) conjunto de abelhas

pomar 6) conjunto de soldados

turma 7) conjunto de barcos

pinhal 8) conjunto de cães

biblioteca 9) conjunto de oliveiras

frota 10) conjunto de pinheiros

constelação 11) conjunto de árvores de frutos

olival 12) conjunto de alunos

4

Açores

pastilha


