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PORTUGUÊS 

 

Antes de iniciar os exercícios, você precisa colocar a data no caderno de Português: 

 

- Juiz de Fora, 03 de julho de 2020 

 

Os exercícios você pode fazer das seguintes formas:  

 

 Copiar as perguntas e respostas no caderno; 

 Copiar somente as respostas no caderno colocando os números respectivos das questões; 

 Imprimir, responder e colar a folha impressa no caderno de Português. 

 

ADJETIVO 

 

1) Transforme os substantivos destacados em adjetivos, conforme o modelo abaixo: 

 

Quem tem carinho é: Carinhoso 

 

a) Quem tem bondade é: __________________________ 

b) Quem tem vaidade é: ___________________________ 

c) Quem tem preguiça é: __________________________ 

d) Quem tem orgulho é: ___________________________ 

e) Quem tem charme é: ___________________________ 

f) Quem tem coragem é: __________________________ 

g) Quem tem dengo é: ____________________________ 

h) Quem tem medo é: ____________________________ 

 

2) Escreva dois adjetivos para cada substantivo: 

a) Mamãe é muito ________________ e _________________. 
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b) Minha escola é ________________ e _________________.  

c) O cachorro é _________________ e ________________. 

d) Que cantor __________________ e ________________. 

 

3) Circule os adjetivos da frase abaixo: 

a) Minha irmã é muito ciumenta. 

b) A vizinha é bem engraçada. 

c) Meu pai é o mais legal. 

d) Quero um suco bem gelado.  
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MATEMÁTICA 

 

Antes de iniciar os exercícios você precisa colocar a data no caderno de Matemática: 

 

- Juiz de Fora, 03 de julho de 2020 

 

Os exercícios você pode fazer das seguintes formas:  

 Copiar as perguntas e respostas no caderno; 

 Copiar somente as respostas no caderno colocando os números respectivos das questões; 

 Imprimir, responder e colar a folha impressa no caderno de Matemática. 

 

SUBTRAÇÃO SEM REAGRUPAMENTO 

1) Arme e efetue: 

a) 23 – 11 = 

b) 189 – 55  = 

c) 77 – 43 = 

d) 498 – 143 = 

e) 56 – 22 =  

f) 989 – 206 = 

g) 61 – 31 = 

h) 121 – 011 = 

 

2) Faça o cálculo e depois escreva o resultado por extenso. 

 

a) 77 – 21= _____ 

_____________________________________________. 

 

b) 99 – 78 = _____ 

_____________________________________________. 

 

c) 871 – 440 = _____ 

______________________________________________. 




