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6º

Atividade para o plantão
1. Releia abaixo um trecho retirado do livro “Tudo ao mesmo tempo agora”, de Ana Maria Machado.
Jaílson acabou de passar a flanela no troféu e o colocou de novo na prateleira. Era o terceiro que ganhava,
além das medalhas que já vinha juntando com o time de basquete do colégio. Mas este era o mais bonito. De
resina azul-esverdeada, com o formato de uma onda se quebrando. Bem como sempre sentia no mar, uma crista
de espuma ameaçando se quebrar por trás dele, quando deslizava para a areia, em pé na prancha, pernas
flexionadas dando a direção, braços controlando o equilíbrio, depois de ficar um tempão esperando uma onda boa.

a. Retire cinco substantivos presentes no trecho.
b. Dê a classificação completa dos substantivos “troféu” e “mar”.
2. Releia outro trecho retirado do livro literário.
─ Ah, é? Agora ninguém tem nada a ver com isso? Todos acham que é errado colar, não é mesmo? Que
lindo! (...) Fico contente em saber disso... Nunca pensei que fosse tão querida por meus amigos, todos tão
honestos... Nessa hora é que a gente vê o que é a ve rdadeira união da turma, o senso de coleguismo...
“Pensei” é um verbo, pois indica uma ação. Qual seria o substantivo derivado desse verbo? Esse substantivo é
concreto ou abstrato? Por quê?
3. Em qual das frases a seguir o uso inadequado de um coletiv o causou um sentido absurdo? Justifique sua
resposta.
a. Observada pela alcatéia que uivava faminta, a pequena caravana avançava pela perigosa trilha.
b. Muitos caçadores escondiam-se nas matas ao redor do lago, à espera da manada que, em seu vôo migratório,
ali parava para matar a sede.
4. Somente em uma das frases de cada conjunto a palavra em destaque exerce o papel de substantivo. Circule
apenas quando a palavra destacada for um substantivo. Cuidado para não rasurar!
a. I. O homem sempre teve o sonho de explorar o universo infinito.
II. O homem sempre teve o sonho de explorar o infinito.
III. O saber é infinito.
b. I. A velha igreja ficava do lado direito da avenida.
II. O barulho era tanto que não ouvimos direito o que ela disse.
III. Você não tem o direito de prejudicar seus amigos.
5.
a.
b.
c.
d.
e.

Quais os substantivos que expressam estas profissões?
aquele que trabalha com madeira, com móveis: ___________________________________
aquele que projeta casas: ____________________________________________________
o médico que trabalha com crianças. ___________________________________________
o responsável por uma biblioteca: _____________________________________________
aquele que conduz um avião: ________________________________________________

6.
a.
b.
c.
d.
e.

Marque com um ( X ) a alternativa em que só aparecem substantivos abstratos.
tempo, angústia, saudade, ausência, esperança, imagem.
angústia, sorriso, luz, ausência, esperança, inimizade.
inimigo, luto, luz, esperança, espaço, tempo.
angústia, saudade, ausência, esperança, inimizade.
espaço, olhos, luz, lábios, ausência, esperança, angústia.

7. Leia o texto abaixo.
Um dia, quando encerrava meu trabalho, fixei a atenção em um simples objeto dc minha sala.
Caminhei, paulatinamente, ao seu encontro e, à medida que me aproximava, sentia meu ego explodir
em sensações indescritíveis.
Ali, diante dele, parei. Meu reflexo testemunhava as marcas do passado e trazia, à tona, as
lembranças da infância e da adolescência. As imagens, agora, misturavam-se, comprometendo minha
lucidez. Senti meu corpo flutuar e minha visão apagar-se, de forma que eu me concentrava em
recordações, apenas.

Retire do texto:
a. um substantivo comum - ___________________________________
b. um substantivo primitivo - ___________________________________
c. dois substantivos simples - __________________________________________________
d. dois substantivos abstratos - __________________________________________________
8. Observando os substantivos presentes na sua resposta anterior (letra d), explique com clareza qual o conceito
de substantivo abstrato.

