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Atividade para o plantão
1. Releia abaixo um trecho retirado do conto “Festa”, de Wander Piroli.
Atrás do balcão, o rapaz de cabeça pelada e avental olha o crioulão de roupa limpa e remendada,
acompanhado de dois meninos de tênis branco, um mais velho e outro mais novo, mas ambos com menos de dez
anos.
Os três atravessam o salão, cuidadosa mas resolutamente, e se dirigem para o cômodo dos fundos, onde
há seis mesas desertas.
a. Retire cinco substantivos presentes no trecho.
b. Dê a classificação completa dos substantivos “balcão” e “crioulão”.
c. O narrador trata os personagens de maneira preconceituosa. Explique por quê.
2. Releia outro trecho retirado do conto.
O homem toma a cerveja em pequenos goles, observando criteriosamente o menino mais velho e o menino
mais novo absorvidos com o sanduíche e a bebida.
Eles não têm pressa. O grande homem e seus dois meninos. E permanecem para sempre, humanos e
indestrutíveis, sentados naquela mesa.
“Observando” 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 coletivo causou um sentido absurdo? Justifique sua
resposta.
a. Observada pela manada que se alimentava, a pequena tropa avançava pela perigosa trilha.
b. Muitos caçadores escondiam-se nas matas ao redor do lago, à espera da alcateia 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. A senhora tinha o desejo de ganhar a bolsa perfeita.
II. A agência queria contratar a perfeita.
III. O saber é perfeito.
b. I. O motorista estava do lado certo da rua.
II. O barulho era tanto que não ouvimos certo o que ela disse.
III. Ele fez o certo ao não provocar o pedestre.
5.
a.
b.
c.
d.
e.

Quais os substantivos que expressam estas profissões?
aquele que trabalha com tinta, pincéis: ___________________________________
aquele que decora casas: ____________________________________________________
o médico que trabalha com idosos. ___________________________________________
o responsável por uma escola: _____________________________________________
aquele que conduz um navio: ________________________________________________

6. Crie uma frase em que apareçam três substantivos abstratos. Depois crie outra em que apareçam três
substantivos concretos.
7. Leia o texto abaixo.
Começa nesta terça-feira (31) a troca de notas fiscais por ingressos para o jogo entre Brasil e
Holanda, próximo sábado, no Serra Dourada. A sede do Goiás, no Setor Bueno, um dos postos de troca,
amanheceu com uma fila de torcedores na porta. São 18 mil bilhetes à disposição para a arquibancada.
Para adquirir o ingresso, a nota fiscal terá de ser no valor de 200 reais. Além disso, é preciso fazer
um cadastro (os documentos exigidos são CPF e Carteira de Identidade) e levar cinco quilos de alimento
não perecível. De acordo com a Federação Goiana de Futebol (FGF), cada torcedor terá direito a um
bilhete.
Retire do texto (sem repetir):
a. um substantivo próprio b. um substantivo primitivo c. dois substantivos simples d. dois substantivos concretos e. um substantivo composto 8. Observando os substantivos presentes na sua resposta anterior (letra d), explique com clareza qual o conceito
de substantivo concreto.

