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Atividades do plantão
1. Identifique a classe gramatical de cada palavra a seguir.
a) Puxa! Ganhamos três campeonatos.
b) Todos sempre se preocuparam com as velhas amigas.
c) A festa estava muito animada e acabou muito tarde.
d) Ele foi o primeiro da turma.
e) Aqueles garotos fizeram uma boa ação.
2. Relacione as colunas, associando classe, exemplos e definição:
CLASSE
EXEMPLOS
DEFINIÇÃO
(1) Substantivo
( ) Feliz, alegre, ansiosa, mau
( ) Palavra que indica circunstância.
(2) Verbo
( ) Aqui, ontem, mal, talvez
( ) Palavra que caracteriza o substantivo.
(3) Adjetivo
( ) Três, um quinto, dobro
( ) Palavra que determina ou indetermina o substantivo.
(4) Pronome
( ) E, mas, quando, que
( ) Palavra que indica número.
(5) Advérbio
( ) Oh! Ui! Puxa! Bah!
( ) Palavra que dá nome aos seres, reais ou imaginários.
(6) Artigo
( ) Com, de, em, para
( ) Palavra que expressa emoção ou sentimento.
(7) Numeral
( ) O, a, um, umas
( ) Palavra que relaciona outras palavras.
(8) Preposição
( ) Nós, meu, este, alguém
( ) Palavra que acompanha ou substitui o nome.
(9) Conjunção
( ) Amor, casa, Brasil
( ) Palavra que indica ação, estado ou fenômeno.
(10) Interjeição
( ) Amar, vender, sorrir
( ) Palavra que liga dois termos da oração.
3. Escreva a classe gramatical de todas as palavras das seguintes orações:
a) Nove crianças permaneceram sob a ponte durante a chuvarada.
b) Muitos costumes portugueses ainda são conservados em nosso país.
c) Não há. Oh gente, luar como este do sertão.
4. Identifique a classe gramatical correspondente às palavras da primeira coluna:
PALAVRAS
CLASSES GRAMATICAIS
Quadragésimo
Artigo Pronome Numeral
Puser
Substantivo Verbo Advérbio
Olá!
Interjeição Numeral Substantivo
Enquanto
Pronome Interjeição Conjunção
Devagar
Verbo Advérbio Preposição
Em
Preposição Artigo Advérbio
Umas
Conjunção Artigo Advérbio
Egípcio
Adjetivo Pronome Conjunção
Vossa Excelência
Substantivo Pronome Adjetivo
Fabuloso
Substantivo Adjetivo Advérbio
Demais
Adjetivo Pronome Advérbio
Desde
Preposição Adjetivo Conjunção
a)
b)
c)
d)
e)

5. Localize os substantivos que aparecem nas orações abaixo:
As pessoas estavam muito contentes na festa.
Todas as crianças parecem satisfeitas com o lanche.
A bicicleta de Paulo está com o pneu furado.
O garoto não entrou no teatro, porque esqueceu os bilhetes.
O cachorro quase me mordeu.

6. Classifique os artigos a seguir. Em seguida, informe o gênero e o número:
a) Ganhei uma caneta dourada.
b) Os irmãos ganharam doces.
c) A gaita era verde.
7. Sublinhe os adjetivos presentes nas frases a seguir. Em seguida, informe qual substantivo eles caracterizam.
a) O sapo verde deu um pulo engraçado.
b) No meu pequeno jardim florescem violetas perfumadas.
c) A viagem a Ouro Preto foi instrutiva.
d) Quantos meninos eu vi, com roupas rasgadas e sapatos gastos!
e) Os belos e cantadores bem-te-vis acordam-me pela manhã.
8. O adjetivo caracteriza o substantivo de vários modos: bonito, por exemplo, atribui uma qualidade positiva; feio,
uma negativa.
Atribua a cada item a seguir uma qualidade positiva e uma negativa. Em seguida crie uma frase para cada item.
a) camarada:
b) gesto:
c) roupa:
d) mulher:

