
 

 

FOLHA DE REVISÃO DE PORTUGUÊS – SEMANA I 

Adjetivos 

Adjetivo é a classe de palavras encarregada de atribuir características aos substantivos, ou seja, ele indica 

suas qualidades e estados. 

Os adjetivos podem estar no feminino ou masculino, no singular ou no plural, concordando com o número 

e gênero do substantivo a que se referem. 

 

Ex: garoto educado/garota educada 

      Garotos educados/garotas educadas 

 

A locução adjetiva é o conjunto de duas ou mais palavras que possuem valor de adjetivo. Exemplos: 

 

Amor de mãe - Amor maternal 

Doença de boca - doença bucal 

 

Substantivos primitivos e derivados/simples e compostos 

 

Substantivos são termos responsáveis por nomear seres, objetos, ações, lugares, etc. 

Os substantivos podem ser primitivos, derivados, simples e compostos. 

 

SIMPLES: o substantivo é formado por apenas uma palavra: terra, amor, lata, passarinho. 

Um substantivo que contém dois radicais é chamado de substantivo composto. 

Exemplos: beija-flor    couve-flor    segunda-feira 

 

COMPOSTO: o substantivo possui mais de uma palavra para formá-lo: guarda-chuva, passatempo, micro-

ondas, girassol, minissaia. 

Já os substantivos primitivos são aqueles que resultam em outras palavras. Exemplos: casa, árvore, livro. 

 

PRIMITIVO: Substantivo primitivo é aquele que não deriva de nenhuma outra palavra: casa, pedra, chuva, 

carta. 

 

DERIVADO: Substantivo derivado é aquele que é formado a partir de outra palavra: casebre, pedregulho, 

chuvisco, carteiro, a saber, casebre de casa, pedregulho de pedra, chuvisco de chuva e carteiro de carta. 

 

EXERCÍCIOS 

1. Leia o seguinte trecho e complete os esquemas, utilizando as expressões destacadas. 1,0 

 

“...que os pais dela a levassem para assistir a uma peça de teatro infantil...” 

 

 Corumbá – MS, _____ de abril de 2020 Nota / Visto 

Aluno (a):  

 
 

 

Série: 5º Ano do Ensino Fundamental   -  Turma: ______ 
 
Professor (a): Eletícia Longo 
Disciplina: Língua Portuguesa 



 

 

 

 

 

As palavras que modificam e caracterizam os substantivos são chamadas de ________________________. 

 

2. Releia os termos destacados do exercício 6 e responda. 1,0 

a. O adjetivo infantil poderia ser substituído pela locução adjetiva ________________________________. 

b. A locução adjetiva de teatro poderia ser substituída pelo adjetivo ______________________________. 

 

3. Relacione a coluna dos adjetivos com a coluna das locuções adjetivas.1,0

 

a. infantil 

b. campestre 

c. materno 

d. facial 

e. pluvial 

 

(     ) Não existe afago melhor que o carinho de 

mãe. 

(     ) Devemos recolher e conduzir as águas da 

chuva até um local adequado e permitido. 

(     ) Os cremes de face utilizados no dia a dia 

garantem o rejuvenescimento da pele. 

(     ) As sadias brincadeiras de criança estão 

ficando esquecidas diante dos celulares. 

(     ) Os trabalhadores do campo estão preferindo 

buscar trabalho nos grandes centros urbanos.

 

4. Indique quais dos substantivos destacados são primitivos e quais são substantivos derivados. 

a) Parece que gosta muito de papel. Sua mesa está cheia de papelada.  

Primitivo: ____________________________________  Derivado: ________________________________ 

b) Caíram pedras na estrada. Algumas são autênticos pedregulhos. 

Primitivo: ____________________________________  Derivado: ________________________________ 

c) Plantamos cada uma dessas árvores. Hoje, temos um arvoredo. 

Primitivo: ____________________________________  Derivado: _________________________________ 

d) Comprei o sapato na sapataria nova. 

Primitivo: ____________________________________  Derivado: _________________________________ 

e) Escolheu uma profissão que já está repleta de profissionais. 

Primitivo: ____________________________________  Derivado: _________________________________ 

5. Indique quais das palavras abaixo são substantivos compostos. 

a) girassol 

b) rouxinol 

c) passatempo 

d) pernilongo 

e) moleque 

f) mandachuva 

g) extraoficial 

h) semianalfabeto 

i) madrepérola 

j) bombom 

k) bem-te-vi 

l) lobisomem 

________________ 

           ARTIGO 

 

___________________ 

         SUBSTANTIVO 

________________________________ 

                    CARACTERÍSTICAS 


