
 

ATIVIDADES SUBSTANTIVOS  
ATIVIDADES 

 
1. Assinale com (P) as frases em que os substantivos destacados são próprios, com (C) 
os comuns e com (A) os abstratos. 
 

a. (   ) A revista Veja é uma das revistas mais lidas no Brasil.  
b. (   ) Precisamos comer peixes. 
c. (   ) Amor de mãe é infinito. 
d. (   ) Inteligência é algo fundamental. 
e. (   ) O livro está sobre a mesa. 
f. (   ) A pobreza da alma causa pena. 
g. (   ) Sua coragem me impressiona. 
h. (   ) O pobre menino não tinha mãe. 
i. (   ) Manoel sempre foi um menino estudioso. 
j. (   ) O Rio de Janeiro continua lindo. 
 

2. Forme substantivos compostos a partir das palavras a seguir. 
 

a) mão:________________________________________________________________ 

b) pão:________________________________________________________________ 

c) abelha:______________________________________________________________ 

d) manga:______________________________________________________________ 

e) couve:_______________________________________________________________ 

f) salário:_______________________________________________________________ 

g) bomba:______________________________________________________________ 

h) banana:_____________________________________________________________ 

i) peixe:_______________________________________________________________ 

j) homem:_____________________________________________________________ 

 

3. Escreva substantivos iniciados com a letra C, de acordo com a indicação. 
 

a) Nomes de pessoas: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

b) Nomes de cidades: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

c) Nomes de animais: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

d) Nomes de coisas: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

4. Considerando suas respostas no exercício 3, quais foram escritos com iniciais maiúsculas? Por 
quê? 
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5. Complete as frases. 
 

a) Amazonas, São Francisco e Tietê são nomes de....................................brasileiros. 
b) Brasília, Belo Horizonte, Cacoal e Pimenta Bueno são nomes de....................................... 
 

c) Mônica, Eduardo, José Ricardo, Maurício e Ana são nomes de......................................... 
d) Calculadora, celular, relógio, máquina fotográfica, caneta e lápis são nomes de......................... 
 

6. Reescreva, no quadro a seguir, os nomes citados no exercício 5, separando-os conforme sua 
classificação. 
 
 

 

Substantivos próprios Substantivos comuns 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
7. Reescreva as frases a seguir utilizando coletivos, como no modelo. Fique atento à 
concordância. 
 

MODELO: 
Os espectadores vaiaram o diretor da peça. 
A plateia vaiou o diretor da peça. 
 

a) Os livros estavam destruídos por cupins. 
______________________________________________________________________________ 

b) As fotografias ficaram excelentes. 
______________________________________________________________________________ 

c) Os viajantes repousaram na pequena cidade. 
______________________________________________________________________________ 

d) Os carros da prefeitura estão em péssimas condições. 
______________________________________________________________________________ 

e) Os artistas fizeram uma excelente apresentação. 
______________________________________________________________________________ 

 

8. Crie substantivos abstratos a partir das palavras a seguir. Observe o modelo. 
 

MODELO: 
Fraco: fraqueza 

 

a) sutil:_____________________________________________________________ 

b) belo:_____________________________________________________________ 

c) leve:_____________________________________________________________ 

d) certo:____________________________________________________________ 

e) puro:____________________________________________________________ 

f) mole:____________________________________________________________ 

g) sincero:__________________________________________________________ 

h) bravo:___________________________________________________________ 

i) pobre:___________________________________________________________ 

j) rebede:__________________________________________________________ 

 

9. Numere as palavras substantivas, de acordo com a sua classificação. 



 

(1) abstratos 

(2) próprios 

(3) coletivos 

(4) simples ou comum 

(5) compostos 

 

(   ) Cata-vento, pé de moleque, girassol. 
(   ) Ji-Paraná, Cecília, Marcos. 
(   ) Verdade, metira, amizade. 
(   ) Elenco, discoteca, flora, fauna. 
(   ) Mesa, couve, rádio, avião. 
   
 

 

ATIVIDADE DE PORTUGUÊS: ADJETIVO 
1) Sublinhe os adjetivos e indique, com uma seta, a que substantivo eles se referem. 
ex: 
a) O aluno estudioso consegue bons resultados. 
R: Adjetivo ESTUDIOSO refere-se a ALUNO; BONS refere-se a RESULTADOS 
 
b) As crianças pequenas estavam alegres. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
c) A menina ficou irritada com o irmão 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
d) O homem usava um chapéu grande. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
e) Maria encontrou um pobre gatinho martirizado 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
f) Esse menino tem cabelos pretos e encaracolados. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
  

. 

2) Marque com um X a frase em que a palavra destacada é adjetivo. 
 
a) As goiabas doces eram vendidas pelos feirantes. 
b) Naquele sítio os visitantes comem muitos doces. 
 
a) Uma velha atendeu-me na porta. 
b) Uma saia velha foi encontrada na rua. 
 
a) As pessoas acharam o homem estranho. 
b) Um estranho chegou no bar. 
 

3) Sublinhe os adjetivos que encontrar em cada frase. 

a)As águas frescas do rio lembram um delicioso 
banho. 
b)Pessoas apressadas vão para o trabalho. 

g) Grandes e belas árvores enfeitam o parque. 
h) O mar agitado assusta os pescadores. 
i) Pedro é animado. 



c)As misteriosas sombras provocaram medo. 
d)A luz clara da lua clareia os caminhos à noite. 
e)As nuvens, brancas e formosas, passeiam 
pelo céu. 
f)As estrelas brilhantes enfeitam o céu. 

j) O rio calmo desperta tranquilidade. 
k) As meninas alegres foram à escola. 
l) Pessoas agitadas rodeavam o doente. 

 

4) Escreva o plural das frases. 
 
a)Aquele equipamento é útil, mas perigoso. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
b)Este aluno é capaz de realizar qualquer atividade. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
c)O resultado é possível. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
d) Ele é um homem gentil e amoroso. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
e)A menina estudiosa recebeu bons resultados. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
f) O homem português recebeu congratulação. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

5) Complete as frases, colocando o adjetivo ÚTIL no grau indicado. 
 
a)O ônibus é ______________________. (Grau normal) 
b)O carro é ___________________ a bicicleta. (grau comparativo de superioridade) 
c)A moto é _____________________ a bicicleta. (grau comparativo de igualdade) 
d)O avião é ____________________ . (grau superlativo absoluto sintético) 
e)O carro é _________________ de todos. (grau superlativo relativo de superioridade) 
f)O bicicleta é _______________ de todos. (grau superlativo relativo de inferioridade) 
 
 
6) Crie 2 frases que tenha pelo menos um adjetivo. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
7) Liste 6 adjetivos pátrios. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
8) Defina Adjetivo. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Exercícios Sobre Os Tipos De Sujeito 
1-Relacione as orações com os tipos de sujeito: 

a) ( ) Choveu muito ontem à noite. 



b) ( ) Cantar faz bem para a alma. 
c) ( ) As chaves e as malas da Joana já estão no carro. 

d) ( ) Não encontraram o culpado. 

e) ( ) Perdi o voo. 

I. Sujeito composto. 

II. Sujeito oculto. 

III. Oração sem sujeito. 

IV. Sujeito indeterminado. 

V. Sujeito simples. 

2-Identifique os sujeitos das orações a seguir e classifique-os: 

a) A festa continuou madrugada a fora. 

________________________________________________________________________ 

b) Encerrou satisfeito a reunião o diretor da empresa. 

________________________________________________________________________ 

c) Bateram no meu carro. 

________________________________________________________________________ 

d) Faz muitos anos que ele partiu. 

________________________________________________________________________ 

e) Estudo e dedicação são essenciais para a aprovação. 

________________________________________________________________________ 

3 “Nunca me faltou ajuda nas dificuldades”. Qual é o sujeito e o tipo de sujeito dessa oração? 

a) Nunca / Sujeito simples. 

b) Dificuldades / Sujeito simples. 

c) Ajuda nas dificuldades / Sujeito composto. 

d) Ajuda / Sujeito simples. 

e) Sujeito indeterminado. 

4-Na oração “Trabalhar no Tribunal de Justiça é um grande desejo meu”: 

a) O sujeito é “trabalhar”. 

b) O sujeito é oculto: eu. 

c) É uma oração sem sujeito. 

d) O sujeito é indeterminado. 

e) O sujeito é “Tribunal”. 

5-Há sujeito indeterminado em: 

a) Não deve haver problemas com a sua contratação. 



b) Precisa-se de mais computadores no escritório. 

c) Dê-se ciência às partes da decisão. 

d) Alugam-se apartamentos. 

e) É preciso entrar com novo recurso. 

 

CHARGES , CARTUM E TIRINHA 
 

 
1Essa charge acima pode ser considerada uma: 
 
A) crítica ao jogador Ronaldo que está muito gordo. 
B) elogio ao jogador Ronaldo que é muito forte. 
C) elogio ao clube Corinthians que fez um bom negócio. 
D) crítica a todas as pessoas que estão fora do peso ideal. 
E) crítica ao peso dos alimentos que nem sempre é real. 
 

 
2-Marque a frase abaixo que se relaciona com a charge acima. 
  
A) Vida sem religião é viagem sem roteiro. (Marquês de Maricá) 
B) Em matéria de religião, bebo água de todos os rios. (Guimarães Rosa) 
C) Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. (Fernando Pessoa) 
D) Ciência sem religião é cega; religião sem ciência é paralítica. (Albert Einstein) 
E) Ninguém faz tudo bonito sempre. Até Deus. Ele fez o cavalo e também o rinoceronte. (Vinicius de Moraes) 
 

http://portugues-na-sala-de-aula.blogspot.com/2009/04/setima-questao-essa-charge-pode-ser.html
http://1.bp.blogspot.com/_D88NysPL3z4/SnSAYdiZYfI/AAAAAAAACr0/dZR38G-S1CI/s1600-h/RONALDO+III.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_D88NysPL3z4/SnSAKmf8TTI/AAAAAAAACrs/9LRLb2HbSt0/s1600-h/PAPA.jpg


 
3-O mosquito “total flex”, dessa charge acima foi comparado a 
  
A) barbeiro e caramujo quem também transmitem doenças. 
B) políticos e povo brasileiro 
C) veículos que usam álcool e gasolina 
D) insetos e aracnídeos 
E) aves e mamíferos 
 

 
 
4– O sorriso da moça nessa charge pode ser interpretada como: 
 
A) alegria 
B) inteligência 
C) preocupação 
D) ignorância 
E) esperança 

 

http://3.bp.blogspot.com/_D88NysPL3z4/SnSAGEPkvDI/AAAAAAAACrk/HzmQjdiwTQo/s1600-h/MOSQUITO.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_D88NysPL3z4/SnR_9oXle3I/AAAAAAAACrU/Tzh0KVVXRiM/s1600-h/FLORESTA.jpg


 
Mineiro de Araguari, o cartunista Caulos já publicou seus trabalhos em diversos jornais, entre eles o Jornal do Brasil e o The New York Times 

5-No cartum apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais, próprios da 

linguagem não verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar 

principalmente a seguinte ideia: 

a) dificuldade de conexão entre as pessoas 

b) aceleração da vida na contemporaneidade 

c) desconhecimento das possibilidades de diálogo 

d) desencontro de pensamentos sobre um assunto 
 

 
Tirinha Garfield, de Jim Davis 

6-Sobre a tirinha de Garfield, é correto afirmar que: 

a) A linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha. 

b) O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha. 

c) O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha. 

d) A sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não influencia na compreensão da tirinha. 

 

7-Sobre as linguagens verbal e não verbal, é INCORRETO afirmar que: 

a) A linguagem verbal utiliza qualquer código para se expressar, enquanto a linguagem não verbal faz uso 

apenas da língua escrita. 

b) São utilizadas para criar atos de comunicação que nos permitem dizer algo. 

c) A linguagem não verbal é aquela que utiliza qualquer código que não seja a palavra, enquanto a 

linguagem verbal utiliza a língua, seja oral ou escrita, para estabelecer comunicação. 

d) Linguagem verbal e não verbal, quando simultâneas, colaboram para o entendimento do texto. 



 
(Caulos. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 4 jul. 1975. Caderno B.) 

8- O cartum, de Caulos, nos mostra duas pessoas. 

a) O que elas estão fazendo? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

b) Como sabemos disso? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
9- No cartum, as peças do quebra-cabeça se encaixam perfeitamente. Associe as peças do quebra-cabeça à 

comunicação e indique em seu caderno a alternativa que completa corretamente a afirmação 

a seguir. 

Para que a comunicação se realize é necessário: 

a) que uma pessoa tenha muita paciência com a outra. 

b) que uma das pessoas seja muito inteligente. 

c) que uma pessoa entenda o que a outra diz. 

d) que uma das pessoas seja sensível e crítica. 

10-Se no cartum as peças do quebra-cabeça não se encaixassem, o que isso significaria? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

11- No cartum, uma peça de quebra-cabeça se encaixando perfeitamente na outra simboliza a 

comunicação. Uma pecinha de Lego se encaixando em outra, uma fita de game sendo introduzida 

num videogame ou um garoto beijando uma garota poderiam também representar a comunicação. 

Que outros símbolos você sugere para representar a comunicação? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 


