
 

 

Tarefa 13 professora Lúcia 
 
01. Flexione no plural: mês - rês - réptil - projétil - túnel - canil - espécime - sol - sal - mal - caráter - hífen -

álbum - ás - procônsul - nenúfar - fã - imã - cânon - refém -parêntese - revés - galã - fóssil - fuzil - fusível 
- ureter - hambúrguer  

 
02. Escreva apenas os substantivos invariáveis em número:  cais - ourives - mel -tórax- íbis -fênix - ônus - nó 

- dom - bíceps - íris - xerox  
 
03. Escreva no plural: cidadão - charlatão - tabelião - tecelão - ancião - folião - capelão - aldeão - anão - 

guardião -corrimão - bênção - órfão - órgão - capitão - escrivão - cirurgião -- pagão -- anão – afegão 
 
04. Flexione no feminino plural: cidadão, ator, cônsul, marquês, réu, cortesão, grão-duque  
 
05. Escreva no plural os seguintes substantivos compostos:  

a) vanglória, bombom, lobisomem, autolotação, malmequer, vaivém  
b) guarda-civil, cartão-postal, terça-feira, tenente-coronel, capitão-mor, baixo-relevo, cirurgião-dentista, 

criado-mudo, capitão-aviador, redator-chefe, meio-termo, pão-duro, táxi-aéreo, ferro-velho, curta-
metragem, alto-relevo, boia-fria, carro-forte  

c) guarda-chuva, pai-nosso, terra-nova, alto-falante, abaixo-assinado, papa-mel, salvo-conduto, busca-
pé, tico-tico, bem-te-vi, pisca-pisca, vice-rei 

d) pombo-correio, mapa-múndi, manga-espada, joão-ninguém, guarda-marinha, porco-espinho, banana-
maçã, caminhão-pipa, navio-escola, ano-luz, carro-bomba  

e) flor-de-maio, água-de-colônia, orelha-de-pau, limão-de-cheiro, pau-d'água, estrela-do-mar, joão-de-
barro  

 
06. Cite dois substantivos que só se usam no plural e quatro substantivos compostos que não variam no plural.  
 
07. Passe as frases seguintes para o plural:  

a) Fez belas evoluções a porta-estandarte da escola de samba. 
b) Não se via peixe-voador fora da água.  
c) O terra-nova mostrou-se eficiente no patrulhamento das cidades.  
d) O beija-flor é uma pequena obra-prima da natureza. 
e) O projétil do folião atingiu o guarda-marinha.  
f) O homem-rã estava junto ao navio-tanque.  
g) O artesão fez a mesinha de cabeceira.  
h) O homem-mosca encontrou-se na rua com o homem-sanduíche.  
i) Ele fabrica salsicha e detesta cachorro-quente. 
j) O olho-de-boi é selo raríssimo.  
k) O hambúrguer me tentava, mas o real faltava.  

 
08. Escreva o único plural cuja vogal tônica é fechada: fornos — rogos — bolsos — poços — miolos  
 
09. Construa uma frase com o substantivo óculos.  
 
10. Escreva as frases no plural:  

a) Quero um cachorro-quente. 
b) Sempre faço pão de ló e pé de moleque para festas. 
c) Rasgarei qualquer abaixo-assinado que receber. 

 


