DISCIPLINA: Língua Portuguesa
PROFESSORA: Regiane Souza
TURMA: 6º ano A e B

MATERIAL DE APOIO
1) Reescreva a primeira e a segunda estrofes do poema abaixo, destacando os adjetivos e as locuções
adjetivas e indique, com uma seta, a que substantivo eles se referem: ( Faça no caderno)
Retrato
Eu não tinha este rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim magro,
nem estes olhos tão vazios,
nem o lábio amargo.
Eu não tinha estas mãos sem força,
tão paradas e frias e mortas;
eu não tinha este coração
que nem se mostra.
Eu não dei por esta mudança,
tão simples, tão certa, tão fácil:
- Em que espelho ficou perdida
a minha face?
MEIRELES, Cecília. Antologia Poética. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.

2. Observe: “Talvez seja bom que o proprietário do imóvel possa desconfiar que ele não é tão imóvel
assim.”
a) Qual a classe gramatical das palavras destacadas nas duas ocorrências? Explique o sentido das frases
baseando-se nessa mudança de classe gramatical.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. (FUMEC/MG) Dada a sentença: “Nem é uma vida, é um comercial de cigarro com longa metragem .” Os
vocábulos sublinhados são respectivamente:
a) substantivo; adjetivo; substantivo; locução adjetiva; substantivo.
b) substantivo; substantivo, locução adjetiva; substantivo; adjetivo.
c) substantivo; adjetivo; substantivo; adjetivo; adjetivo.
d) substantivo; adjetivo; adjetivo; adjetivo; substantivo.
e) substantivo; substantivo; locução adjetiva; adjetivo; substantivo.
4. Circule os substantivos e sublinhe os adjetivos e as locuções adjetivas das frases abaixo, indicando com
uma seta a quem se referem:

a) Coloquei aquele coelhinho manso e branco na cesta nova.

b) A lição de casa estava fácil, mas o exercício de matemática estava bem difícil.

c) O chocolate estava bem amargo e o pudim estava muito doce.

d) Ele é um garoto inteligente e educado, mas a irmã dele era uma insuportável menina mimada.

e) c) Aquele pequeno livro de literatura estava rasgado mas, foi restaurado pela nossa querida escola.

5. Leia as orações abaixo e classifique as palavras destacadas em (A) quando forem adjetivo e (S) quando
substantivo:
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (

) Os morangos doces eram colhidos pelas crianças.
) No jardim encantado, Clarice comeu muitos doces.
) Um velho apareceu na rua.
) Vestiu um terno cinza e foi ao cinema.
) Um homem velho apareceu na rua.

6. Identifique e circule as locuções adjetivas das frases abaixo:
a) O discurso de formatura durou meia hora.
b) “_ Vá para a sala da diretora!”
c) Ele tornou-se o representante da turma.
d) A seca do Nordeste provocou enormes prejuízos.
Bons estudos!!
Beijos da tia Rê.

