
 

 

FOLHA DE REVISÃO DE PORTUGUÊS – SEMANA I - GABARITO 

Adjetivos 

1.  

 

 

 

 

 

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

 

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

a. O adjetivo infantil poderia ser substituído pela locução adjetiva de criança. 

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

 

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

 

a. infantil 

b. campestre 

c. materno 

d. facial 

e. pluvial 

 

(   c  ) Não existe afago melhor que o carinho de 

mãe. 

(   e  ) Devemos recolher e conduzir as águas da 

chuva até um local adequado e permitido. 

(  d   ) Os cremes de face utilizados no dia a dia 

garantem o rejuvenescimento da pele. 

(   a  ) As sadias brincadeiras de criança estão 

ficando esquecidas diante dos celulares. 

(    b ) 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: papel  Derivado: papelada 

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

Primitivo: pedras  Derivado: pedregulhos 

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

Primitivo: árvores   Derivado: arvoredo 

d) Comprei o sapato na sapataria nova. 

Primitivo: sapato  Derivado: sapataria 
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e) Escolheu uma profissão que já está repleta de profissionais. 

Primitivo: profissão  Derivado: profissionais 

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 


