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Aumentativo 

 
 
Formação do aumentativo: 
1. Aumentativo em ão: 
☺ Para palavras masculinas terminadas em vogal, elimina-se a última vogal e acrescenta-se 

ão: 
 carro: carrão 
2. Aumentativo em ona: 
☺ Para palavras femininas terminadas em vogal, elimina-se a última vogal e acrescenta-se 

ona: 
 casa: casona 
 
Aumentativos irregulares 
Alguns substantivos formam o aumentativo com os sufixos aréu, orra, aço entre outros. Exemplos: 

fogo: fogaréu 
cabeça: cabeçorra 

gol: golaço 

 
Qual é o sentido das palavras destacadas abaixo? 

1. É um sujeitinho. 
2. É um mulherão! 
3. É um timaço! 
4. É um timeco! 
5. Não passa de um beberrão. 
6. Vou passar uns diazinhos na praia. 

7. Que gentalha! 
8. Por que você se envolve com essa 

gentinha? 
9. O Carlinho chegou ontem à noite. 
10. Ele pegou um peixão! Quatro quilos! 
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Faz um tempão... 
 
O verbo “fazer”, quando exprime tempo, é impessoal e deve ser sempre conjugado na terceira pessoa 
do singular.  

“Faz seis anos que eu moro na Costa Rica” 
“Fez dois meses” 

“Fazia cinco séculos”  
 
Com o significado de tempo, também podemos usar o verbo “haver”: 

“Eu moro na Costa Rica há seis anos.” 
 
Cuidado com a redundância: como “há” e “atrás” indicam passado, não use os dois juntos: 

“Ele começou a trabalhar aqui há dois meses” ou 
“Ele começou a trabalhar aqui dois meses atrás” 

 
Quanto tempo faz que você mora nesta cidade? 

Há quanto tempo você estuda português? 
 
Observação: o verbo “haver” também pode significar existir e acontecer. Nesse caso, ele também é 
impessoal e deve ser sempre conjugado na terceira pessoa do singular. Por exemplo: 

“Há cinco mesas nesta sala” 
“Houve muitos acidentes naquela rodovia” 

 
Substitua o verbo haver por fazer, fazendo as adaptações necessárias. 
1. Estivemos em Bruxelas há cinco anos. 

2. Há dois meses eu não o vejo. 

3. Lúcia e André se separaram há alguns anos. 

4. Há dois dias ele saiu do hospital e já está trabalhando. 

5. Há quanto tempo nós nos conhecemos? 

6. Não sei exatamente. Já há muito, muito tempo. 
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