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                       LISTA DE PORTUGUÊS - RECUPERAÇÃO – 1º TRIMESTRE – 6º ANO  

 

1. Grife todos os substantivos encontrados no texto abaixo. 

 

Nunca vi bicho mais feroz do que o homem, animal que vive armado. Alguém já viu um cachorro de faca, de 

metralhadora ou de bomba? O cão, quando luta, sempre em legítima defesa, ou na defesa de seus amigos 

humanos, é na garra, é no dente. O homem, pouco confiado nos seus braços e dentes (a maior parte usa 

dentadura), inventou os meios mais terríveis de destruição. [...] 
                                                                                                                                    Orígenes Lessa 

2. Leia atentamente o texto. 

                                                          Autobiografia do rio Tietê 

 

     Já fui um rio limpo, de águas fortes e volumosas, ótimo para passear e nadar. Não sou mais. Já tive vários 

pescadores pescando em minhas margens, vários peixes nadando em minhas águas, até capivaras vinham 

lavar-se em mim. Agora, peixes, só há mortos; pescando, só guindastes para tirar o lixo que há no meu 

interior e capivaras não há mais nenhuma. 

     Lembro-me daquela vez em que um jacaré apareceu em minhas águas, agora, poluídas águas. Acho que 

ele morreu, não tenho certeza, só sei que nunca mais o vi. Fizeram uma “baita” confusão, porque o jacaré 

podia morrer, mas, se não me “falham os neurônios”, tentara, salvá-lo, mas ele sumiu.      

     Agora, ninguém mais nada em mim, ninguém mais faz passeios de barco: corridas, então, não sei se fazem 

há muito tempo. Como era bom que todos brincassem e se divertissem em minhas limpas e belas águas. 

     Já falaram em me despoluir, mas, como todo mundo, acho que vou morrer. Agora estou nesta escuridão, 

tendo como únicos companheiros, lixos e produtos tóxicos.                                                                                                

 

a) Copie do terceiro parágrafo cinco substantivos. 

b) No texto, aparece apenas um substantivo próprio. Qual é? 

c) Reescreva a frase abaixo , substituindo a palavra destacada por um coletivo. 

            Já tive peixes nadando em minhas águas. 

 

3. Leia o texto e copie o que se pede. 

 

                                                             Carro sim, criança não 

 

     Ainda não nasceu neste ano nenhum bebê na cidade de Teichel, na Alemanha. “Quem tem dinheiro prefere 

comprar um BMW do que criar filhos”, afirmou Kirsten Weber, mãe das últimas crianças que nasceram na 

cidade. Isso em 1993. 

                                                                                                                                        In revista IstoÉ 

Retire do texto acima: 

a) um substantivo no masculino plural.  

b) um substantivo próprio. 

c) um substantivo no feminino singular. 

 

4. Escreva o significado das palavras abaixo, de acordo com o gênero, e forme uma frase com cada uma. 

a) o guarda 

significado –  

frase- 
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b) a guarda 

significado –  

frase- 

 

c) o capital 

significado –  

frase- 

 

d) a capital 

significado –  

frase- 

 

5. Identifique, nas frases abaixo, os substantivos cujos diminutivos não estão indicando tamanho. 

 

a) Ele fez uma carinha triste. 

b) Essa gentinha não tem educação. 

c) Que letrinha relaxada! 

d) Atravessei a portinhola da sala. 

 

6. Há substantivos usados apenas no plural. Identifique-os, colocando antes os ou as. 

 

                     lápis -  óculos  -  pires  -  ônibus  -  tênis  -  pêsames - costas  -  férias  - fezes 

 

7. Leia o texto e faça o exercício. 

 

Lembre-se 

 

Na praia: 

protetor solar, labial 

chinelos 

(...a areia pode ficar quente!) 

canga, toalha, cadeira, 

guarda-sol, saquinho de lixo 

livro, revista, jornal 

(...e este guia!) 

dinheiro trocado 

líquidos 

bonés, óculos escuros 

jogos de praia 

roupa seca 

 

a) Retire o substantivo composto e passe-o para o plural. 

b) Dê exemplo de um substantivo no diminutivo. 

c) Copie um substantivo só usado no plural. 
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8.  Escreva o diminutivo plural dos seguintes substantivos: 

cão –  

balão –  

animal –  

pão -   

 

9. Sublinhe os substantivos do texto abaixo. 

                                                        

                                                                      Barriga fria 

 

     Pesquisadores franceses colocaram termômetros no estômago de doze pinguins para medir a 

temperatura de seu corpo. Fora d’água ela é de 38 graus Celsius, mas durante o mergulho chega aos 25 

graus. Aí está o segredo do enorme fôlego: o corpo resfriado consome menos oxigênio. 

                     
                                                                                                                        Revista Superinteressante. São Paulo, Abril, setembro de 1997 

 

10. Leia os versos da canção “Construção”, de Chico Buarque: 

 

Amou daquela vez como se fosse máquina 

Beijou sua mulher como se fosse lógico 

Ergueu no patamar quatro paredes flácidas 

Sentou pra descansar como se fosse um pássaro 

E flutuou no ar como se fosse um príncipe 

E se acabou no chão feito um pacote bêbado 

Morreu na contramão atrapalhando o sábado 

 

a) Observe a posição da sílaba tônica nas últimas palavras de cada verso e classifique-as. 

b) Justifique a acentuação dessas palavras. 

c) Das palavras que finalizam os versos, qual terá o significado alterado se o acento gráfico for deslocado 

para a penúltima sílaba? Que significado ela passará a ter?  

 

11. Leia a anedota e organize as palavras destacadas de acordo com a classe a que pertencem: substantivos 

ou verbos.  

     O garoto está na casa da vizinha, que lhe dá um pedaço de pão com manteiga. Ele agradece: 

     — Muito obrigado. 

     Ela se entusiasma: 

     — “Muito obrigado”. 

     E o garoto: 

     — Se a senhora quiser ouvir de novo, é só passar um pouco de geleia no pão... 

 

12. Agora, leia o texto de Mário Quintana: 

 

O amigo 

 

Amigo é a criatura que escuta todas as nossas coisas sem aquela cara que parece estar dizendo: — E eu 

com isso? 
 

a) No texto, a palavra “amigo” é substantivo. Justifique essa afirmação.  

                                                           


