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Atividade para o plantão

1. Compare as palavras em destaque nestas duas frases:
I.
II.

Zeca comprou um livro raro e uma gaiola mágica.
A mágica surpreendeu a plateia.

a. Em qual das frases a palavra destacada é um substantivo? Classifique este substantivo adequadamente.
b. Na outra frase, para que serve a palavra em destaque? Explique.
2. Charadas, “causos” e piadas fazem parte da cultura popular, do folclore. Leia a seguinte piada.
Quem sabe
O proprietário de uma loja diz ao caipira que queria um emprego:
− Preciso de uma pessoa responsável.
− O sinhô bateu no lugá certo. Em tudo lugá que eu trabaio, quando acontece
arguma coisa mar feita falam que eu sou o responsáver.
O que faz essa história ser engraçada é o fato de o dono da loja ter usado a palavra “responsável” com um sentido,
e seu interlocutor ter entendido de outro modo.
a. Na fala do dono da loja, “responsável” é substantivo ou adjetivo? Que significado tem essa palavra, nesse
contexto?
b. Na fala do outro personagem, qual a classe gramatical de “responsável”? Que significado a palavra tem, nessa
frase?
3. Identifique as locuções adjetivas das frases a seguir e substitua-as pelos adjetivos correspondentes.
a. Se Belinha iria se apresentar no teatro, deveria usar roupas de jovens.
b. Já que o Fantasma da Máscara estava apaixonado, poderia ter mandado uma carta com perfume para Belinha.
4. As frases a seguir poderiam ser ditas numa conversa:
Não acho boa ideia comprar uma gaiola como presente de aniversário.
Acho péssima ideia comprar uma gaiola como presente de aniversário.
Qual das frases demonstra que a personagem que fez a afirmação pode ser convencida do contrário? Explique.
5. Indique em que grau estão os adjetivos nas frases seguintes.
a. Belinha era a cantora mais talentosa do teatro.
b. Zeca é uma pessoa bastante atenciosa.
c. A atitude de Zeca foi corretíssima.
d. Belinha era tão talentosa quanto o maestro Oliviê.

6. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase.

Ficou com __________________________ quando soube que ____________ caixa do banco entregara aos ladrões
todo o dinheiro __________ clã.
a.
b.
c.
d.
e.

o moral abalado – o – do
a moral abalada – o – da
o moral abalado – a – da
a moral abalado – a – do
a moral abalada – a – da

7. Com as palavras abaixo, forme frases em que o grau comparativo apareça em todas as modalidades (igualdade,
superioridade e inferioridade).
a. João – triste – Maria
b. Café – quente – leite
c. Carlos – elegante – Ivan
d. Solange – animada – José
8. Indique em que grau estão os adjetivos.
a. A feira do meu bairro é mais organizada do que a do seu.
b. Regina é a mais estudiosa da classe.
c. Saara é o maior dos desertos?
d. A tristeza é menor que a saudade.
e. Ela é estudiosíssima.

