
Escola Saber Viver 

Aluno(a):___________________________________________________ 

Data: ___/____/______ 

Prof.ª: Cássia 

Olá meus amores, bom dia! 

 

Hoje teremos atividades de língua portuguesa, revisão dos assuntos 

gramaticais. 

Olá meus amados, esses são os assuntos para a prova de português, para 

respondê-los, consulte o livro de gramática, a partir da página 55 até 97, e 

bons estudos. 

1- Escreva os substantivos nas colunas adequadas: 

 

Artista- colega- baleia- gerente- cobra-estudante-jovem – 
criatura- testemunho- dentista- indivíduo- vítima –onça – 
jornalista- tatu – girafa. 
 

 

Sobrecomuns Epicenos Comuns de dois 
gêneros 

   
   

   

   
   

   
   

 

 

2- Relacione a segunda coluna com a primeira, observando o 

feminismo dos substantivos: 

 

(1) Genro                                                (  ) abelha 

(2) Perdigão                                           (   ) ré 



(3) Cônsul                                                    (  ) judia 

(4) Barão                                                      (  ) Consulesa 

(5) Zangão                                                    (  ) nora 

(6) Réu                                                          (  )  Perdiz 

(7) Judeu                                                       (   ) baronesa 

                                                          

 

3- Indique o ser do sexo feminino e classifique-os: 

 

a) O besouro macho_______________________ 

b) O crocodilo macho ______________________ 

c) O gavião macho ________________________ 

d) O jovem ______________________________ 

e) O dentista _____________________________ 

f) A criança ______________________________ 

 

Quais desses são: 

Sobrecomuns Comum de dois Epicenos 

   
   

   

   

 

 

4- Classifique os substantivos abaixo usando  

(1) Abstratos  

(2) Concreto 

(  )beleza                                          (  ) paixão 

(  )dor                                                (  ) colega 

(  )criança                                          (  ) frutas 

 

5- Escreva os adjetivos correspondentes às locuções adjetivas 

destacadas. 

 

MANHÃ DE SOL - ENSOLARADA 

 



A) Hino da pátria ________________________________ 

B) Tarefa da escola_______________________________ 

C) Raios de sol___________________________________ 

D) Viagem por mar _______________________________ 

E) Amor de mãe__________________________________ 

F) Ganho por semana______________________________ 

G) Noite de lua ___________________________________ 

H) Doenças do coração_____________________________ 

 

6-Sublinhe os adjetivos e as locuções adjetivas encontradas nas 

frases. 

a) A bola de plástico bateu no vidro fino  

b) O homem corajoso entrou na jaula do leão feroz. 

c) Maria é esforçada, educada e gentil. 

d) A capa branca do livro está rabiscada  

 

7- Escreva em que grau comparativo estão os adjetivos destas frases. 

a) Paulo é menos forte que Ricardo. 

 

b)  O elefante é maior do que o touro. 

 

c) Mamãe é tão boa quanto o papai. 

 

  8 – Passe os adjetivos superlativos sintéticos para a forma superlativa 

absoluta analítica. 

a) Felicíssimo___________________ 

b) Tristíssimo ___________________ 

c) Gatíssimo____________________ 

d) Gostosíssimo _________________ 

e) Ótimo_______________________ 

f) Agradabilíssimo _______________ 

 

9- Rescreva as frases substituindo os adjetivos em destaque pelo seu 

grau superlativo absoluto sintético. 



a) O Palhaço é engraçado  

 

b) A prova estava difícil  

 

c) A fruta é gostosa 

 

d) As crianças são bondosas. 

 

 

Observação: Copiar e responder no caderno de português , para 

correção na aula de segunda feira. 

 

 

 

 

 

 

 

Beijos e bom trabalho. 

 


