RUBRICA :

GRAMÁTICA
Nome :

INFORMAÇÃO :

Data : ___/___/____

1 – Lê o texto.
Era uma vez uma pobre mulher que vivia num casebre.
Essa pobre mulher tinha um filho, um único filho, que passava os
dias a fazer asneiras e a dizer tolices. Por o rapaz ser assim tão
asneirento e trapalhão, as pessoas chamavam-lhe Pedro Malasartes.
António Mota, Pedro Malasartes, Gailivro, 2012

1.1 – Completa o quadro com as palavras sublinhadas, tendo em conta a
classe a que pertencem.
Classe dos nomes

Classe dos adjetivos

Classe dos verbos

2 – Sublinha nas frases seguintes os nomes a vermelho, os adjetivos a
verde e os verbos a amarelo.
a) O azul do céu transmite alegria às pessoas.
b) Eu vejo marcas de pés na neve fofa.
c) As crianças atiram bolas de neve fofa.
d) No céu azul voam pássaros cinzentos.

e) A brancura da neve brilha ao sol.
f)

A neve fica dura quando é apertada.
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3 – Há um intruso em cada classe de palavras. Rodeia-os.
NOMES

ADJETIVOS

VERBOS

Paula
janeiro
Tejo
lavam
bando
felicidade

simples
razoável
encantador
sincero
indivíduo
simpático

perder
construir
conversador
cuidar
compor
digerir

4 – Lê o texto.
O José vive no arquipélago da Madeira, na ilha de Porto Santo. O
pai do José é pescador. Nas férias, o José gosta de acompanhar o pai
na pesca. Quando vê um cardume, o José diz sempre muito
entusiasmado:
– Este cardume deve ter mais de mil peixes.
4.1 – Assinala com X a classe a que pertencem todas as palavras
sublinhadas.
nomes

determinantes

adjetivos

verbos

5 – Copia, no teu caderno, o significado de alguns nomes comuns coletivos.
alcateia – conjunto de lobos
bando – conjunto de aves
exército – conjunto de soldados
turma – conjunto de alunos
vara – conjunto de porcos

multidão – conjunto de pessoas
olival – conjunto de oliveiras
quadrilha – conjunto de ladrões
rebanho – conjunto de ovelhas
manada – conjunto de bois/elefantes

6 – Classifica as palavras sublinhadas na frase seguinte.
O Miguel viu um bando de andorinhas a cruzar o céu azul.
andorinhas

nome comum, feminino, plural

Miguel
bando
céu
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RUBRICA :

GRAMÁTICA
Nome :

INFORMAÇÃO :

Data : ___/___/____

1 – Lê o texto. Procura os nomes comuns e os nomes próprios. Escreve-os.
Chamo-me Vasco da Gama. Sines, vila do Alentejo, me viu nascer
no ano de 1468.
[…]
Fui, na primeira viagem, descobridor de um caminho marítimo –
eu e os meus companheiros de navegação ao Mundo revelámos que
Europa, África e Ásia, parte grande da Terra, unidas estão por
estrada marítima.
Zacarias Nascimento, Vasco da Gama, Didáctica Editora, 2008 (texto com supressões)

Nomes comuns
Nomes próprios
2 – Escreve um nome próprio correspondente a cada indicação.
cidade

país

ser imaginário

rapaz

rio

instituição

cão

rapariga

continente

3 – Escreve o nome comum coletivo que corresponde a cada figura.

4 – Assinala com X a série que contém apenas nomes coletivos.

souto, pereira, pomar, pinhal
manada, cardume, ninhada, matilha
peixe, elenco, coro, século
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