
 
 

 

Corumbá,08/04/2020. Nota / Visto 

Aluno (a):  

 

 

Série: 6º AnoDo Ensino Fundamental 
Turma: "A"/"B"/"C" 

Professor (a): Eletícia Longo Souto Alves 
Disciplina: Língua Portuguesa 

EXERCÍCIOS DE PORTUGUÊS – 4º E 5º AULA 

 

1 - As Aspas em: Meu filho é um verdadeiro “cibernauta”, vive na Internet. Justifica-se em razão de: 

 

a) indicar que a palavra está sendo empregada em sentido irônico. 

b) indicar que se trata de palavra estrangeira, razão pela qual é incorreto empregá-la.  

c) indicar que se trata de uma citação.  

d) indicar que a palavra não se enquadra na norma culta do Português 

 

2 - Paulo Coelho disso: "Imagine uma nova história para sua vida e acredite nela". Nesse fragmento, as 

aspas são empregadas para: 

 

a) destacar palavras importantes do texto.  

b) Citar uma frase de outra pessoa. 

c) mostrar que a parte entre aspas é um resumo.  

d) registrar o motivo de o autor ter escrito o texto.  

 

3 - Na oração: A filha levou um “não” belíssimo do pai. O emprego das aspas se justifica por: 

 

a) destacar uma expressão corriqueira                            

b) enfatizar a expressão substantivada                            

c) fazer os comentários sobre a obra. 

d) Ironizar o advérbio de negação 

 

O adjetivo “belíssimo” está caracterizando que palavra? Qual a classe gramatical dela? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Indique a qual grau de intensidade pertence o adjetivo da questão anterior. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4 - Justifique a pontuação (aspas) utilizada nos enunciados em destaque. 

a) A “baby-sitter” e o “barman” marcaram um encontro no “hall” do edifício.  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

b) “Cale-se”, dizia ele a si mesmo com vergonha da situação. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



 
 

c) “O senhor… mire, veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre 

iguais, ainda não foram terminadas - mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam, verdade 

maior. É o que a vida me ensinou. Isso que me alegra montão.” 

(Grande sertão: Veredas - Guimarães Rosa) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5 - Sublinhe os adjetivos e indique, com uma seta, a que substantivo eles se referem. 

a) O aluno estudioso consegue bons 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 

 

6 - Marque com um X a frase em que a palavra destacada é adjetivo e informe a classe gramatical da palavra 

nos demais casos. 

 

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. 

 

7 - Leia a tirinha. 

 

 

a) Retire do 1º quadrinho uma locução adjetiva. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

b) Circule na tirinha os adjetivos. 

 

8 - Transforme as locuções adjetivas em adjetivos. 

a) Ambiente de família – _____________________________ 

b) Amor de irmã – __________________________________ 



 
 

c) Revista do mês – _________________________________ 

d) Linguagem do homem – ___________________________ 

e) Doença do coração – ______________________________ 

f) Festas de junho – _________________________________ 

 

9 - Complete as frases com adjetivos pátrios. 

a) Quem nasce em Portugal é ___________________________ 

b) Quem nasce no Brasil é ___________________________ 

c) Quem nasce em São Paulo é ___________________________ 

d) Quem nasce no Canadá é ___________________________ 

e) Quem nasce no Japão é ___________________________ 

 

10 - Substitua a locução adjetiva pelo adjetivo pátrio correspondente. 

a) Literatura da Grécia e de Roma. 

_________________________________________________ 

b) Aliança entre a Espanha e a França. 

_________________________________________________ 

c) Relações entre o Brasil e África. 

_________________________________________________ 

d) Conversações entre a França e a Inglaterra. 

_________________________________________________ 

e)  Acordo entre Portugal e Brasil. 

_________________________________________________ 

 

11 - Complete com os adjetivos pátrios pedidos entre. 

 

a) “O meu pai era paulista _______________________ (São Paulo – estado). 

b) Meu avô, _______________________________ (de Pernambuco). 

c) O meu bisavô, __________________________ (de Minas Gerais). 

d) Meu tataravô, _______________________________ (da Bahia). 

 

12 - Escreva os adjetivos pátrios correspondentes: 

a) O povo do Ceará é extremamente gentil. _______________________________ 

b) O xinxin de galinha é um prato da cozinha da Bahia. ______________________ 

c) O chimarrão é uma bebida do Rio Grande do Sul. _______________________ 

d) Ana Laura e sua irmã nasceram no Paraná. _____________________________ 

 

13 - Vamos descobrir a que locução adjetiva referem-se os adjetivos abaixo. 

 

Exemplo: impressão digital = impressão dos dedos. 

- Carne de porco = ______________________________ 

- Olhar felino = _________________________________ 

- Industria têxtil = _______________________________ 

- Fruto silvestre = _______________________________ 


