Português

Daniella

6º

Atividade para o plantão

1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Identifique os artigos e classifique-os.
A cara dele mostrava a sua pilantragem.
O palhaço fez umas brincadeiras e logo depois a luz apagou.
A ave olhava cautelosa e o vaqueiro admirava sua beleza, uma beleza rara.
Quando o gato pulou sobre a mesa, derrubou uns livros empilhados.
Quando o sorveteiro gritou, de uma casa saiu a criançada e de outra o casal de velhos.
E tocava muito o coração daquela gente a profunda simpatia com que ele tratava as crianças.
“A vida é como um passarinho: tem vida alegre e vida triste.”
“Veio o período de provas, a turma se dissolveu.”

2.
a.
b.
c.
d.
e.

Identifique o artigo e faça uma flecha indicando a que substantivo ele se refere.
O livro era bonito: uma capa interessante e as ilustrações muito coloridas.
Um certo feiticeiro encantou o coração da menina.
Ele fazia figa, cruzando os dedos dentro dos bolsos.
Se a mãe estivesse perto, daria uma solução para o problema.
Uma mulher bem falante atrapalhou o espetáculo de dança.

3. Identifique os adjetivos e classifique-os.
a. “Em vão usei as rédeas. Inutilmente dei-lhe patadas na barriga roliça, com tapas e chibatadas nas ancas
redondas.”
b. “O Pau Comeu era um enorme e escuro terreno baldio, cheio de mato e lixo”.
c. “... Gibi, um negro desenxavido, mas corajoso, forte, de pés descalços e mãos calejadas”.
d. “O delegado de polícia, um bacharel gordo e de bigodes fornidos, lia Spinoza, tomava uma boa pinga e não
gostava de amolações”.
4.
a.
b.
c.
d.
e.

Informe a classe gramatical a que pertencem as palavras destacadas (substantivo, artigo, adjetivo).
As grandes cidades têm sérios problemas habitacionais.
Zezinho foi uma criança rebelde, mas hoje é um homem trabalhador e honesto.
O Maciel é um excelente pintor, pois torna viva a natureza morta.
As pequenas ruas iam ficando cada vez mais tristes.
De repente, o céu azul foi ficando escuro e uma forte chuva desabou sobre o vasto arrozal.

5.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Substitua os adjetivos destacados pelas locuções adjetivas correspondentes.
Não podia exceder-se nos esforços devido a problemas cardíacos.
O rapaz sentia pela moça amor fraternal.
Comemoramos as festas juninas.
Era uma cidade lacustre.
A falta de temperos deixou a comida insípida.
Cortaram-lhe o cordão umbilical.
A bebida alcoólica provoca males hepáticos.
O Brasil exporta material bélico.

