6º ano

Português
Tarefa 16 – Professora Camila
01. Leia o trecho baixo :
“Vovó Anita era baixinha, bem baixinha. Cabelos grisalhos, óculos no nariz. Sempre o mesmo vestido de
bolinhas ( encomendava na costureira, sempre o mesmo modelo) no qual havia dois grandes bolsos. Neles
ficavam seus guardados. Quase todos secretos segredos. Tornava visíveis apenas o que precisava : o
dinheiro enrolado dentro de uma bolsinha tipo porta – moedas, um lencinho perfumado, a caderneta na
qual anotava despesas e outra preta, com números de telefones. Seus tesouros eram guardados em
incontáveis gavetinhas de seu guarda – roupa, todas impecavelmente arrumadas.”
Retire desse trecho :
a) dois substantivos comuns que sejam derivados.
b) dois substantivos abstratos.
c) dois substantivos comuns que sejam concretos.
d) dois substantivos comuns que sejam compostos.
e) um substantivo próprio
f) duas palavras proparoxítonas.
02. Separe os substantivos grifados em concretos ou abstratos: (Organizar a tabela)
a) Minha irmã é minha alegria.
b) Você é a minha felicidade.
c) Eu creio que a vida é bela.
d) Veja a dor que devora o meu coração.
e) Tenho por você um grande afeto.
f) No pé da serra vivia um velho.
Concretos

Abstratos

03. Copie a alternativa em que uma das palavras grifadas não é substantivo:
a) Na juventude aprendemos; na maturidade, compreendemos.
b) Não existe travesseiro mais macio que a nossa consciência.
c) Muitos turistas passaram as férias no Rio de Janeiro.
d) Esta floresta é muito perigosa.
e) O pobre vivia num casebre.
04. Leia.
“Quero uma menina para namorar. Uma menina bem moreninha, bem bronzeada de sol. Nada de Branca
de Neve. Deixa ela lá com seu Príncipe e os Sete Anões.
Não quero nenhuma Bela Adormecida. Quero uma garota cheia de vida. Que saiba apanhar no ar qualquer
coisa que eu quiser dizer e não der pé, por causa dos curiosos. Não quero a Cinderela complicada e tão
maltratada, procurando feito louca um sapatinho de cristal. Quero alguém assim como eu, com a cara suja
de manga, pernas sujas de terra, com o tênis cheirando mal.”
No texto acima, há oito substantivos destacados. Classifique –os em próprio ou comum, simples ou
composto, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado. (Organize em tabela, conforme fizemos em sala).

