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Substantivo 
01. Escreva um convite para uma festa. Preste atenção aos seguintes detalhes. 

a) A festa dos meninos deve chamar-se Clube dos Meninos, e no texto do convite só entrarão 
substantivos masculinos. Podem ser usados substantivos como encontro, baile etc. Mas o substantivo 
festa não pode ser usado, pois é feminino. 

b) A festa das meninas deve chamar-se Liga das Meninas, e no texto do convite só entrarão substantivos 
femininos. 

 
02. Escreva o plural destes substantivos. 

a)  Anzol:  
b)  Cidadão:  
c)  Canil:  
d)  Anel:  
e)  Nível:  
f)  Órfão:  
g)  Anão:  
h)  Vintém:  
i)  Capitão: 

 
03. Agrupe os substantivos que seguem a mesma regra na formação do plural. 
 
 
 
 
 
 
04. Assinale o substantivo que só é usado no plural. 

( )  Ônibus. 
( )  Atlas. 
( )  Costas. 
( )  Bônus. 
( )  Lápis. 

 
05. Leia a tira. 

 
a)  Quais são os nomes (ou apelidos) dos personagens? 
b)  Que tipo de flexão esses nomes receberam na tira? 
c)  O diminutivo nem sempre significa tamanho. O que os diminutivos Dentinho e Escovinha indicam? 
d)  E se os nomes estivessem no aumentativo? Como seriam? O que poderiam indicar? 

 
06. Transcreva deste trecho algum substantivo que apresente flexão de grau e indique se está no aumentativo 

ou no diminutivo. 
“Quando eu era criança”, disse Bruno para si mesmo, “costumava gostar de explorar. E isso ainda em 
Berlim, onde eu conhecia todos os lugares e sabia encontrar o que quisesse, mesmo vendado. Nunca 
explorei este lugar. Talvez seja hora de começar.” (...) 

Cantil – policial – órgão – mártir 
melão – espião – chafariz – barril 

caracol – degrau – chapéu – irmão 
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Não havia o menor sentido de explorar dentro de casa. Afinal, aquela casa não era como a de Berlim, que, 
como ele podia se lembrar, tinha centenas de esconderijos e cantos secretos e estranhos quartinhos, para 
não falar nos cinco andares, contando o porão e o pequeno quarto no topo onde ficava a janela através da 
qual ele só conseguia olhar se ficasse na ponta dos pés. Não, aquela casa era péssima para exploração. Se 
fosse explorar, tinha de ser do lado de fora. 

BOYNE, John. O menino do pijama listrado. São Paulo: Cia das Letras, 2007. p. 90. 
 
07. Identifique no trecho dois substantivos que não apresentam flexão de grau. 
 


