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Revisão de Português – Semana I 

1. Leia o trecho abaixo. 

"(...) No fundo o imponente castelo. No primeiro plano a íngreme ladeira que conduz ao castelo. 

Descendo a ladeira numa disparada louca o fogoso ginete. 

Montado no ginete o apaixonado caçula do castelão inimigo de capacete prateado com plumas brancas. E 

atravessada no ginete a formosa donzela desmaiada entregando ao vento os cabelos cor de carambola." 

 

(A. de Alcântara Machado, Carmela). 

 

a. Circule no texto os adjetivos. 

 

b. Informe o substantivo referente a cada adjetivo. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Retire do texto acima exemplos de adjetivos: 

biformes: _______________________________________________________________________________ 

uniformes: ______________________________________________________________________________ 

 

3. No texto a seguir, os adjetivos estão indicados entre parênteses. Observe os substantivos a que eles se 

referem e flexione-os adequadamente em gênero e número. 

 

                O velho pescador era magro e seco, e tinha a parte posterior do pescoço vincada de (profundo) 

rugas. As manchas (escuro) que os raios de sol produzem sempre, nos mares (tropical), enchiam-lhe o 

rosto, entendendo-se ao longo dos braços, e suas mãos estavam (coberto) de cicatrizes (fundo), (causado) 

pela fricção das linhas (áspero) enganchadas em (pesado) e (enorme) peixes. Mas nenhuma destas 

cicatrizes era recente. 

                Tudo o que nele existia era velho, com exceção dos olhos, que eram da cor do mar, (alegre) e 

(indomável). 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Leia 

Mito de Narciso 



 
 

Narciso era um belo rapaz, filho do deus do rio Céfiso e da ninfa Liríope. Por ocasião de seu nascimento, 

seus pais consultaram o oráculo Tirésias para saber qual seria o destino do menino. A resposta foi que ele 

teria uma longa vida, se nunca visse a própria face. 

Muitas moças e ninfas apaixonaram-se por Narciso, quando ele chegou à idade adulta. Porém, o belo jovem 

não se interessava por nenhuma delas. A ninfa Eco, uma das mais apaixonadas, não se conformou com a 

indiferença de Narciso e afastou-se amargurada para um lugar deserto, onde definhou até que somente 

restaram dela os gemidos. As moças desprezadas pediram aos deuses para vingá-las. 

Nêmesis apiedou-se delas e induziu Narciso, depois de uma caçada num dia muito quente, a debruçar-se 

numa fonte para beber água. Descuidando-se de tudo o mais, ele permaneceu imóvel na contemplação 

ininterrupta de sua face refletida e assim morreu. No próprio Hades ele tentava ver nas águas do Estige as 

feições pelas quais se apaixonara. 

 

a. Após a leitura do texto, identifiquem e marquem no texto as palavras que caracterizam: 

 Narciso _____________________________ 

 Vida _______________________________ 

 Dia ________________________________ 

 A ninfa Eco __________________________ 

 Moças _______________________________ 

 

 

b. Essas palavras pertencem a que classe gramatical? Trata-se de uma classe variável ou invariável? 

Explique. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

c. Classifique os adjetivos encontrados acima quanto ao gênero: biforme ou uniforme. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. Relacione as colunas de acordo com o grau dos adjetivos: 

I. Grau superlativo absoluto sintético 

II. Grau superlativo absoluto analítico 

III. Grau comparativo de igualdade 

IV. Grau comparativo de superioridade 

V. Grau superlativo relativo de superioridade 

VI. Grau superlativo relativo de inferioridade 

 

a) (    ) O caminho é realmente fácil. 

b) (    ) Meu carro é o mais completo da categoria. 

c) (    ) Minha secretária é mais eficiente do que 

gentil. 

d) (    ) O novo computador é tão sofisticado 

quanto o antigo. 

e) (    ) Meu cavalo é o menos competitivo da 

corrida. 

f) (    ) Tenho um pai riquíssimo. 

 

 

6. Leia o texto e complete as lacunas, preste atenção ao sentido. 

 

A MULHER ___________ E ___________ E SUA IRMÃ __________ E ___________ 

Certa vez, uma mulher ____________e _______________ visitou uma casa. O dono da casa lhe perguntou 

quem era e ela respondeu que era a deusa da fortuna.  

Mais que depressa o dono da casa acolheu respeitosamente essa mulher ______________e ____________ e 

a tratou muito bem. 

Logo depois, uma mulher ______________ e ____________ bateu à mesma porta. O dono da casa 

perguntou-lhe quem era e a mulher lhe respondeu que ela era a deusa da pobreza.  

O dono da casa, assustado, tentou por a mulher ______________ e _____________ para fora de casa, mas 

ela recusou-se a sair, dizendo: 



 
 

 

"A deusa da riqueza é minha irmã. Há um acordo tácito entre nós, segundo o qual nunca devemos viver 

separadamente; se você me enxotar, ela irá comigo. Era a pura verdade. Assim que a _______________ 

mulher saiu, a outra____________ e ____________, desapareceu. 


