
 

Escola Saber Viver 

Aluno(a):___________________________________________________ 

Data: ___/____/______ 

Prof.ª: Cássia 

 

Olá meus amores, segue os assuntos da nossa prova da II unidade , que será 

dia 31-08-20, segue uma atividade de revisão , para copiar e responder e 

colar no seu caderno de português , essa atividade iremos corrigir na aula 

de português  quinta-feira, dia 27-08.  

 

Assuntos para estudar para prova: 

Livro de gramática páginas: 

78,83,88,93,98, 106 e 112 

Atividades de revisão 

1- Escreva três substantivos, próprios e comuns que sejam nomes de: 

 

a) Pessoas_____________________________________________ 

b) Cidades_____________________________________________ 

c) Frutas_______________________________________________ 

d) Verduras_____________________________________________ 

 

 

2- Escreva nos quadrinhos (P) para substantivos próprios e (C) para 

substantivos comuns: 

 

Bahia ____                                    Brasil _____                      escola_____ 

 

Brinquedo ____                             Criança_____                   Jesus______ 

   

Suco____                                       Joana______                    Itabuna_____ 

 

3- Copie os substantivos do quadro nos lugares indicados. Veja o exemplo: 

 

Flor, padaria, lápis, papel, pão, florista, café, lapiseira, cafezal, fogueira, 

vidro, fogo, vidraça 

 



Substantivos primitivos Substantivos derivados 

Laranja Laranjada 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4- Observe a legenda e classifique os substantivos: 

 

( P) Primitivo ( C) Comum (D) Derivado (PR) Próprio 

 

(  ) Cadeira                         (   ) Jornaleiro                      (  ) Roseira 

(  ) livro                               (  ) João                               (   ) caderno 

(  ) sorveteiro                       (   ) Jornal                            (   ) caseiro 

 

5- Escreva os coletivos correspondentes aos conjuntos de: 

 

a) Estrelas               b) Bois               c) fotografias    d) flor         

__________             __________       ___________    _________  

 

e) Abelha                 f) lobos                g) elefantes 

__________              ________             ____________ 

 

6- Complete com o masculino das palavras: 

 

a anã______________________                     a condessa _______________ 



a heroína __________________                      a poetisa _________________ 

a médica __________________                      a nora ___________________ 

a professora ________________                     a ovelha__________________ 

 

7- Passe para o plural estas palavras  

 

Lixeira _________________ 

Material_________________ 

Reciclável _______________ 

Orgânico ________________ 

Coleta __________________ 

Material ________________ 

 

 

8- Descubra o diminuitivo das palavras abaixo, relacionando-as corretamente. 

 

a) Lugar                                                 (  )  ilhota 

b) Ilha                                                     (  ) ruela 

c) Rua                                                     (   ) farolete 

d) Chuva                                                 (   ) gotícula 

e) Gota                                                    (   ) lugarejo 

f) Farol                                                    (   ) chuvisco 

 

9- Escreva o aumentativo e o diminuitivo das palavras abaixo: 

 

NORMAL DIMINUITIVO AUMENTATIVO 

boca   

nariz   

copo   

cabeça   

barca   

homem   

carro   

rapaz   

 

 

 

 

 


