
 

 

TM 22 – 1ª Série  
Lúcia - Gramática 

 

ATIVIDADES: 
01. Complete as frases com adjetivos derivados dos substantivos ou dos verbos dos parênteses. 

a) A cena foi... (Comover). 
b) Gislene é uma pessoa .... (Amar). 
c) Foi uma descoberta ... (Gênio). 
d) Esta estrada é .... (Perigo). 
e) É um trabalho .... (Emocionar). 
f) O jovem está muito ... (Esperança). 

g) Isso são coisas ... (Dispensar). 
 
02. Informe se o adjetivo destacado é primitivo ou derivado: 

a) O atleta nadador foi desclassificado:  
b) O pai chegou cansado e não jantou:  
c) A funcionária alta alcançou a lâmpada queimada:  
d) O prédio novo foi multado pela prefeitura:  

e) Um grande borrão de tinta marcava o seu uniforme:  
 
03. Relacione: 

a) Produto que se incendeia facilmente. 
b) Líquido que não tem cheiro. 
c) Esmalte que não tem cor. 
d) Comida que não tem sabor. 

e) Material que se pode reciclar. 

f) Hambúrguer que não tem sal. 
g) Lembrança que não se pode apagar. 

 
() Indeletável. 
()  inflamável. 

()  Insosso. 
()  Inodoro. 
()   Insípida. 
()  Reciclável. 
()  Incolor. 

 
04. Substitua as locuções adjetivas em destaque pelo adjetivo correspondente: 

a) Carne de boi. 
b) Defeito de audição. 
c) Região da cidade. 

d) Insuficiência do coração. 
e) Impressão de dedo. 
f) Úlcera de estomago. 

 

05. Sublinhe os adjetivos 
a) O aluno estudioso consegue bons resultados. 
b) As crianças pequenas estavam alegres. 
c) A menina ficou irritada com o irmão. 
d) O homem usava um chapéu grande. 
e) Maria encontrou um pobre gatinho martirizado. 
f) Esse menino tem cabelos pretos e encaracolados. 

 
06. Escreva o plural das frases: 

a) Aquele equipamento é útil, mas perigoso. 

b) Este aluno é capaz de realizar qualquer atividade. 
c) O resultado é possível. 
d) Ele é um homem gentil e amoroso. 

e) A menina estudiosa recebe bom resultado. 
f) O homem português recebeu congratulação. 
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07. Complete as frases de acordo com o grau comparativo pedido: 

Superioridade: 
a) Mônica é mais elegante que a Marta. 

b) Meu sapato é mais confortável que o dela. 
c) Este professor é mais calmo que o outro. 

 
Inferioridade: 
a) O gato é menos feroz que o cão. 
b) Pedro é menos estudioso que o Diogo. 

c) Meus dentes são menos brancos que o dele. 
 

Igualdade: 
a) Mariana é tão inteligente quanto sua irmã. 
b) A onça é tão rápida quanto o leopardo. 
c) Seu computador é tão bom quanto. 

 

08. Numere de acordo com a legenda: 
a) Grau comparativo de igualdade. 
b) Grau comparativo de superioridade. 
c) Grau comparativo de inferioridade. 

 
()  Luiza está tão alegre quanto Marisa. 
()  O coelho é mais esperto que a tartaruga. 

()  A laranjeira é menor que a mangueira. 
()  Meu pai é mais alto que o seu. 
()  O automóvel é menos veloz que o avião. 
()  Suco natural é mais saudável que refrigerante. 
()  A maçã é tão saborosa quanto o caqui. 
()  O Brasil é menos populoso que a China. 

 
09. Baseando-se no exemplo exposto, elabore frases comparativas a partir das sugestões propostas entre 

parênteses: 
Ex.: política econômica ______ perversa______ ineficiente (igualdade). 
a) Mário _______ estudioso ______ irmão (superioridade) 
b) Trabalho _____ monótono _____ cansativo (inferioridade). 
c) Atitude _____ energia _____ justa (superioridade). 

d) Aplicado _____ aluno _____ gentil (igualdade). 
 
10. Dê os adjetivos referentes aos lugares de origem: 

- Brasil = brasileiro.                               – Brasília = brasiliense. 
- Acre = acreano.                                   – Japão = japonês. 
- Marajó = marajoara.                          – Campinas = campineiro. 
- Amapá = amapaense.                        – Cuiabá = cuiabano. 

- Belém (Pará) = belenense.                – Vitória = vitoriense. 
- Porto Alegre = porto-alegrense.      – Recife = recifense. 
- Salvador = salvadorense.                – São Luiz = são-luisense. 

- Sergipe = sergipano. 
 
11. Substitua a locução adjetiva pelo adjetivo pátrio correspondente. 

a) Literatura da Grécia e de Roma. 
b) Aliança entre a Espanha e a França. 
c) Relações entre o Brasil e África. 
d) Conversações entre a França e a Inglaterra. 
e) Pacto entre a União Soviética e Cuba. 
f) Acordo entre Portugal e Brasil. 

 

12. Transforme os adjetivos destacados nas locuções adjetivas. 
a) Seres terrestre = da terra 
b) Rua florida = de flores 
c) Fauna marinha = do mar 
d) Prova bimestral = dois meses 

e) Amigo corajoso = de coragem 
f) Pessoa faminta = com fome 

g) Dia Nublado = com nuvens 
 
 


