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I. O professor explica.  
 

Sendo verdade que a generalidade das palavras terminadas em -a são do género feminino, é bom não 

esquecer que existem exceções. 

Há palavras terminadas em -a que são: 

a) do género masculino (problema, pijama, fantasma, clima, dia, etc.); 

b) iguais no masculino e no feminino: um atleta/uma atleta, um artista/uma artista. 
 

Regras de formação do feminino em português 
 

Terminação Regra Exemplos 

1. -o 

                                     

Mas: 

Substitui-se o por a. 

 

Embora seja esta a regra, há exceções a ter 

em conta. 

 
 

 

gato – gata / amigo – amiga   

rápido – rápida / dono – dona   

marido – mulher / genro – nora  

padrasto – madrasta / padrinho – madrinha 

galo – galinha / avô - avó. 

2.1 -ão 

 

                                

2.2 Mas: 

2.1 Retira-se o o final. 

 

 

2.2 Nalguns casos, o ão passa a oa. 

2.3 Noutros, ão passa a ona. 

2.4 E também de ão a ana. 

2.5 Noutros, não há regra. 

irmão – irmã / alemão - alemã 

anão - anã, ancião – anciã 

leitão – leitoa / melão – meloa patrão – 

patroa / leão – leoa 

valentão – valentona  

sultão - sultana 

cão – cadela / barão – baronesa 
 

3. -u  Junta-se a. 

                                                    Exceções: 

peru – perua / cru – crua 

mau – má / réu – ré  

4. -eu Muda-se o eu para eia. europeu – europeia 

Exceção: judeu – judia 
 

5. -éu O éu passa a oa. 
 

Ilhéu – ilhoa 

6. -or Junta-se a. 

 

                                        

                                       Mas: 

professor – professora 

autor – autora / pintor – pintora 

doutor - doutora 

ator-atriz / imperador-imperatriz 
 

7. -ês Tira-se o acento e junta-se a. português – portuguesa 

inglês – inglesa 
 

8. -ente 

    -ante 

Em geral, fica igual. 

                       

um cliente – uma cliente 

um estudante – uma estudante 
 

9. -z Em geral, fica igual. homem veloz – mulher veloz 

Exceções: andaluz-andaluza / juiz-juíza / 

aprendiz-aprendiza / rapaz-rapariga 
 

 

II. Miniteste 
 

1. Escreva a frase seguinte no feminino: O meu amigo é um cantor alemão e o pai é um médico português. 

 

 
 

2. O tempo quente chegou e com ele podemos degustar os melhores legumes e frutas, provenientes da horta. 

Este mês temos uma excelente sugestão para si: o melão. Esta fruta, conhecida de todos, é refrescante e fica 

bem em qualquer mesa portuguesa. Ao ler este artigo vai aprender mais sobre o meloeiro, os tipos mais 

cultivados em Portugal, os seus benefícios incríveis e como pode plantar melão na sua horta. (In https://agriloja.pt) 
 

Assinale com X, como no exemplo, se as palavras da grelha são do género masculino ou feminino.  
 

Palavra masculino feminino Palavra masculino feminino Palavra masculino feminino 
0. ele X  1. os   2. horta   

3. Este   4. uma   5. melão   

6. Esta   7. todos   8. o   

9. tipos   10. seus   11. sua   
 

Ficha ajustada em dezembro de 2021 - Prof. António Pereira (Associação Ser Mais Valia) 

 

https://agriloja.pt/

