
 

 

Tarefa 13 professora Lúcia 
 
01. Flexione no plural: meses - reses - répteis - projéteis - túneis - canis- espécimes - sóis - sais - males - 

caráteres - hifens -álbuns - ases - procônsules - nenúfares - fãs - ímãs - cânones - reféns -parênteses - 
reveses - galãs - fósseis- fuzis - fusíveis - ureteres- hambúrgueres  

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

- dom - bíceps - íris - xerox  
 
03. Escreva no plural: cidadãos - charlatães - tabeliães - tecelões - anciãos - foliões - capelães - aldeões - 

anões - guardiães -corrimãos- bênçãos - órfãos - órgãos - capitães - escrivães- cirurgiães -- pagãos -- 
anões– afegãos 

 
04. Flexione no feminino plural: cidadãs, atrizes, consulesas, marquesas, rés, cortesãs, grã-duquesas  
 
05. Escreva no plural os seguintes substantivos compostos:  

a) vanglórias, bombons, lobisomens, autolotações, malmequeres, vaivéns  
b) guardas-civis, cartões-postais, terças-feiras, tenentes-coronéis, capitães-mores, baixos-relevos, 

cirurgiões-dentistas, criados-mudos, capitães-aviadores, redatores-chefes, meios-termos, pães-duros, 
táxis-aéreos, ferros-velhos, curtas-metragens, altos-relevos, boias-frias, carros-fortes  

c) guarda-chuvas, pais-nossos( pai- nossos), terra-novas, alto-falantes, abaixo-assinados, busca-pés, 
tico-ticos, bem-te-vis, pisca-piscas, vice-reis 

d) pombos-correio, mapas-múndi, mangas-espada, bananas-maçã, caminhões-pipa, navios-escola, anos-
luz, carros-bomba  

e) flores-de-maio, águas-de-colônia, orelhas-de-pau, limões-de-cheiro, paus-d'água, estrelas-do-mar, 
joões-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) Fizeram belas evoluções as porta-estandartes das escolas de samba. 
b) Não se viam peixes-voadores fora da água.  
c) Os terra-novas mostraram-se eficientes no patrulhamento das cidades.  
d) Os beija-flores são pequenas obras-primas da natureza. 
e) Os projéteis dos foliões atingiram os guardas-noturnos.  
f) Os homens-rã estavam junto aos navios-tanque.  
g) Os artesãos fizeram as mesinhas de cabeceira.  
h) Os homens-mosca encontraram-se na rua com os homens-sanduíche.  

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

a) Queremos uns cachorros-quentes. 
b) Sempre fazemos pães de ló e pés de moleque para festas. 
c) Rasgaremos quaisquer abaixo-assinados que recebermos. 

 
 


