
   Escola Saber Viver                                                            

   Aluno(a):____________________________________________ 

   Data : ____/____/_____ série:_________ 

                                              Atividade de revisão de português. 

1- Relacione corretamente. 

             A- afirmativa    B- negativa   C- interrogativa   D- exclamativa 

a) O sol não está quente. _____ 

b) O fogo apagou? ______ 

c) Que belas flores colhemos no jardim ! _____ 

d) O jantar está na mesa.______ 

2- Observe a cena e dê um adjetivo para cada figura numerada. 

 

3- Transforme os substantivos destacados em adjetivos . 

 



4- Complete as frases, colocando o adjetivo nos graus pedidos nos parênteses. 

 

a) José é _________aplicado _______Adriano 

 ( comparativo de igualdade) 

b) Márcia é ________esperta ______Aninha. 

( comparativo de superioridade) 

c)  O carro é ________ veloz_______ o avião. 

( comparativo de inferioridade ) 

 

5- Indique o grau dos adjetivos de acordo com a legenda. 

                   

6- Sobre os artigos definidos e indefinidos  responda: 

                                                                                              

a) Quais são os artigos definidos?  

_______________________________________ 

b) Quais são os artigos indefinidos? 

_______________________________________ 

 

 



7- Observe a cena e complete o texto abaixo empregando artigos definidos ou indefinidos. 

                                 

                      

8- Reescreva as frases substituindo os nomes destacados por pronomes. 

  a) Marcus e André são amigos.________________________________________ 

  b ) O rapaz toca piano.______________________________________________ 

  c) Carla é inteligente.______________________________________________ 

  e) Vera e Marta estudam.__________________________________________ 

9- Complete as frases com os pronomes. 

                     Eu -  ele(a) - você(s) - nós - eles(as)-  vocês 

a) Os cães estão com a boca aberta._______ transpiram pela língua. 

b) ________vou ao teatro.__________querem ir também? 

c) ________precisamos levar a autorização para o passeio da escola. 

d)  Marina é minha amiga.________é muito legal. 

e) _______trouxe o novo álbum? 

 



10- Complete as frases com os verbos adequados. 

 

a) O pintor ________________a casa. 

b) O pianista_______________piano. 

c) A professora_____________as lições 

d) A costureira_____________vestidos. 

 

11-  Escreva em que tempo estão os verbos nas orações a seguir. 

a) Eu estudei a lição.___________________                  

b)Titia anda de bicicleta._______________  

c)Vovó costura bem.__________________              

d)Eu venderei os bolos.________________ 

e)Maria andou de bicicleta.______________ 

13-  Complete conjugando o verbo comprar no presente. 

a) Eu ___________flores.            d) Tu__________flores. 

b) Ele___________flores.            e)Nós__________flores. 

c) Vós___________flores.           f) Eles__________flores. 

 

14-  Reescreva as frases no futuro. 

a)Eu reparto as figurinhas.__________________________________________. 

  b)Elas ouviram o barulho.___________________________________________. 

  c)Nós ouvimos a música.____________________________________________. 

 

                                                                                                         Bom estudo!  

                                                                                                        saudades meu amor !  

 Verbo são palavras que variam conforme o tempo ( presente, passado ou 

futuro) e as pessoas do discurso ( eu,tu,ela,nós,vós,eles,elas) às quais se 

referem. 


