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Quando se estuda a composição de palavras e a respectiva 
flexão é frequente depararmo-nos com imensas dúvidas, uma 
vez que por cada regra definida encontramos, a maioria das 
vezes, uma excepção. Porém, ficam aqui registadas algumas 
regras para o plural dos substantivos compostos como contri-
buto para uma utilização mais correcta da língua portuguesa.

a) Se o composto é formado por dois substantivos ou por 
um substantivo e um adjectivo, ambos os elementos se 
flexionam no plural:

1. Redactor-chefe – redactores-chefes
2. Obra-prima – obras-primas
3. Médico-cirurgião – médicos-cirurgiões
4. Peixe-espada – peixes-espadas
5. Couve-flor – couves-flores
6. Mestre-escola – mestres-escolas
7. Curto-circuito – curtos-circuitos
8. Pai-natal – pais-nataisI

b) Se o composto tem como segundo elemento um subs-
tantivo que funciona como determinante específico, só o 
primeiro elemento pluraliza:

9. Andar-modelo – andares-modelo
10. Projecto-piloto – projectos-piloto
11. Palavra-chave – palavras-chave
12. Navio-escola – navios-escola
13. Decreto-lei – decretos-lei
14. Sofá-cama – sofás-cama
15. Carro-cisterna – carros-cisterna
16. Conceito-chave – conceitos-chave

c) Se o primeiro elemento é verbo e o segundo é substantivo 
ou verbo, só o segundo elemento muda para o   :

17. Quebra-luz – quebra-luzes
18. Beija-flor – beija-flores
19. Porta-voz – porta-vozes
20. Pisca-pisca – pisca-piscas
21. Chupa-chupa – chupa-chupas

d) Se o composto é formado por palavra invariável seguida de 
substantivo, só este segundo elemento muda para o plural:

22. Abaixo-assinado – abaixo-assinados
23. Vice-rei – vice-reis
24. Ex-presidente – ex-presidentes
25. Pseudo-intelectual – pseudo-intelectuais
26. Afro-brasileiro – afro-brasileiros
27. Greco-romano – greco-romanos
28. Euro-deputado – euro-deputados

e) Se a palavra é composta por dois adjectivos ou por forma 
reduzida de adjectivos (elementos invariável) só o último 
elemento muda para o plural:

29. Histórico-geográfico – histórico-geográficos
30. Recém-nascido – recém-nascidos
31. Luso-brasileiro – luso-brasileiros
32. Sócio-económico – sócio-económicosII 
33. Político-partidário – político-partidários 

f) Em compostos por dois adjectivos numa relação de coor-
denação ou de relativa autonomia, ambos vão para o plural:

34. Surdo-mudo – surdos-mudos

g) Quando um composto é formado por um adjectivo segui-
do de um substantivo, ambos os elementos são pluralizados: 

35. Social-democrata – sociais-democratas (ou social-
democratas)III  
36. Curta-metragem – curtas-metragens
37. Bom-sucesso – bons-sucessos

h) Se o substantivo é formado por dois substantivos ligados 
por preposição, só o primeiro vai para o plural:

38. Caminho-de-ferro – caminhos-de-ferro
39. Estrela-do-mar – estrelas-do-mar
40. Pôr-do-sol – pores-do-sol
41. Pão-de-ló – pães-de-ló
42. Água-de-colónia – águas-de-colónia
43. Mestre-de-obras – mestres-de-obras

i) Nos compostos por um advérbio e um adjectivo verbal, só 
o segundo elemento recebe o plural:

44. Bem-vindo – bem-vindos 



j) Com nomes de cores as duas situações de plural são 
possíveis, ou seja, ou só no segundo elemento ou nos dois 
elementos:

45. Azul-celeste – azul-celestes e azuis-celestes
46. Verde-escuro – verde-escuros e verdes-escuros

l) Quando o primeiro elemento é a palavra guarda esta leva 
a marca do plural se for usado como substantivo. Se for 
usada como verbo, fica invariável:
i) Usado como substantivo. Note-se que facilmente se 
identifica como substantivo uma vez que é seguida de 
um adjectivo:

47. Guarda-civil – guardas-civis
48. Guarda-nocturno – guardas-nocturnos

ii) Usado como verbo:
49. Guarda-chuva – guarda-chuvas
50. Guarda-sol – guarda-sóis
51. Guarda-costa – guarda-costas
52. Guarda-lama – guarda-lamas
53. Guarda-redes – guarda-redes

Não é de esperar que o utilizador da língua portuguesa se 
lembre de todas estas regras. A maioria dos falantes saberá 
pluralizar os substantivos compostos mais comuns devido ao 
contacto regular com estas palavras através da audição ou 
da leitura. Contudo, fica como conselho o recurso a uma gra-
mática (ou mesmo a esta página) quando a dúvida se instalar.

I No caso do pai-natal com minúsculas, (porque Pai-Natal  com 

maiúsculas há só um), ou seja, todos aqueles que se vestem de 

pai-natal, natal é um adjectivo tal como na expressão a minha terra 

natal. De qualquer forma, mesmo quando ocorre como substantivo 

também se flexiona em número pois estive três natais sem vir a tua 

casa. Deste modo, dever-se-á dizer os pais-natais.

II Também é possível grafar socioeconómico.

III Na realidade, parece não haver um consenso quanto ao plural 

deste composto, sendo que no dicionário Houaiss e no da Academia 

das Ciências de Lisboa ambas as formas são apresentadas como 

correctas. O Livro de Estilo adoptado pelo jornal Público considera 

que o plural se faz nos dois termos.
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