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PALAVRAS DENOTATIVAS

ATENÇÃO!
Este livro faz parte do material escrito do
curso do Prof. Fábio Alves e foi elaborado
para servir de suporte para o curso em
videoaulas. Para um melhor rendimento
em seus estudos, é importante utilizá-lo
juntamente com o curso em vídeo.

Classicação das palavras e locuções
denotativas
De acordo com o sentido, classicam-se
em:
Conforme os termos da Lei nº 9.610/98, é expressamente proibida a reprodução de parte ou da totalidade deste
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Adição: ainda, além disso, dentre outras
Afastamento: embora
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Afetividade: felizmente, infelizmente,
ainda bem

Palavras e Locuções Denotativas
São expressões que não se
encaixam em nenhuma das dez classes de
palavras da Língua Portuguesa. Todavia,
devido à importância morfológica,
sintática e semântica, equivalem a uma
11ª categoria de classes de palavras.
Sob o aspecto morfológico, são palavras
invariáveis, pois várias delas vêm de outras
classes gramaticais. Sob o aspecto
sintático, são expletivas e não assumem
nenhuma função dentro da oração. Já
sob o aspecto semântico, são
extremamente importantes no contexto
em que se encontram, pois são
classicadas de acordo com o sentido que
expressam. As palavras denotativas
assemelhem-se aos advérbios e antes
eram classicadas como tal.

Aproximação: cerca de, quase, volta de
Designação: eis
Exclusão: menos, exclusive, exceto, fora,
senão, sequer
Explicação: isto é, ou seja, a saber, por
exemplo
Inclusão: mesmo, inclusive, também,
ainda, até, ademais, além disso
Limitação: só, apenas, somente,
unicamente
Realce: só, é que, sobretudo, mesmo,
embora
Reticação: aliás, ou melhor, isto é, ou
antes
Situação: anal, agora, então, mas

ATENÇÃO!
Conforme os termos da Lei nº 9.610/98, é expressamente proibida a reprodução de parte ou da totalidade deste
conteúdo, mediante qualquer forma ou meio, sem prévia e formal autorização do autor.
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