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PLANTÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA – I BIMESTRE
Leia o resumo com atenção, recordando tudo que está aprendendo.
Substantivos

Substantivos são as palavras que dão nome aos seres, sentimentos, lugares,
qualidades, etc. Os substantivos são classificados da seguinte maneira:
 Substantivo próprio: dá nome a um ser específico e é escrito com a primeira letra
maiúscula. Ex.: Camila;
 Substantivo comum: dá nome aos seres da mesma espécie. Ex.: cachorro, menino,
árvore;
 Substantivo simples: é formado por apenas uma palavra. Ex.: casa.
 Substantivo composto: é formado por mais de uma palavra. Ex.: guarda-roupa,
girassol;
 Substantivo primitivo: é formado por uma palavra que não deriva de outra. Ex.: casa;
 Substantivo derivado: é formado por uma palavra que tem origem em outra. Ex.:
casarão.
 Substantivo coletivo indica um grupo ou uma coleção de coisas ou seres da mesma
espécie. Ex.: cardume (peixes)
Um substantivo pode ter mais de uma classificação. Ex.: casa – substantivo comum,
simples e primitivo.
ATIVIDADES
1) Sublinhe os substantivos comuns e pinte os substantivos próprios que aparecem no texto:
TEIMOSO
Será que você consegue adivinhar quem é Teimoso?
Ele tem o pelo lisinho, branco com manchas pretas.
Teimoso é tão dorminhoco! Vive ronronando na almofada da sala de visitas, no colo da
Carolina.
Quando está com fome, fica miando, até alguém dar um pedaço de carne ou um prato
de leite. Sua diversão predileta é caçar ratinhos.
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2) Sublinhe um substantivo simples e circule um substantivo composto no trecho da música:

O Girassol
Vinícius de Moraes

Sempre que o sol
Pinta de anil
Todo o céu
O girassol
Fica um gentil
Carrossel
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3) Escreva uma frase onde apareça um substantivo derivado para cada substantivo primitivo:
a) Chuva:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b) Pedra:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
c) Sapato:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
d) Tinta:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
e) Fruta:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
f) Máquina:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
g) Terra:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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4) Complete as lacunas utilizando o coletivo das palavras em destaque na frase:
a)

Os peixes daquele ______________________ são grandes.

b) Comprei mais um livro para minha ______________________.
c) Viajei em um dos aviões daquela ______________________.
d) A noiva tirou uma flor de seu ______________________.
e) Aplaudimos os músicos da ______________________ cidade.
Bons estudos! 

