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Copie TODO o conteúdo e as atividades abaixo, em 
SEU CADERNO, respondendo os exercícios com 
muita atenção. 
 

Treze Tílias, 15 de abril de 2020. 
 

ADJETIVOS E LOCUÇÃO ADJETIVA 
 
Adjetivo é a palavra variável em gênero, número e grau que caracteriza o substantivo, indicando-
lhe qualidade, estado, modo de ser ou aspecto. 
Ex.: neve branca; cidade moderna. 
 
Classifica-se em: 
 
- Simples: quando apresenta um único radical. 
Ex.: comida saborosa. 
 
- Composto: quando apresenta mais de um radical. 
Ex.: programa sóciocultural. 
 
- Primitivo: quando não provém de outra palavra da língua portuguesa. 
Ex.: inimigo leal. 
 
- Derivados: quando provém de outra palavra da língua portuguesa. 
Ex.: calça esverdeada.  (provém da palavra verde) 
 
Locuções Adjetivas 
Locução adjetiva é a expressão formada de preposição + substantivo (ou advérbio), com valor 
de adjetivo, ou seja, duas palavras com um único significado (adjetivo). 
Noite de chuva (chuvosa)      
 
Atitudes de anjo (angelical) 
 
Pneu de trás (traseiro) 
 
Menina do Brasil (brasileira) 
Lista de locuções adjetivas acompanhadas dos adjetivos correspondentes: 

Locução adjetiva Adjetivo correspondente Locução adjetiva Adjetivo correspondente 

De abdômen Abdominal De cavalo Equino 

De abelha Apícola De chuva Pluvial 

De anjo Angelical De cidade Urbano 

De asno Asinino De estômago Estomacal 

De boca Bucal, oral De ovelha Ovino 

De boi Bovino De paixão Passional 

 
 
 

 

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/locucoes-adjetivas-um-olhar-criterioso.htm


TEXTO PARA COMPLETAR COM ADJETIVOS E LOCUÇÕES ADJETIVAS:  

"O PRÍNCIPE E A PRINCESA" 

- Participe dessa história, fazendo as personagens serem do jeito que você quiser. 

O Príncipe e a Princesa podem ser heroicos, atrapalhados, bravos, engraçados, românticos... 

Preste atenção e escreva nas lacunas apenas adjetivos ou locuções adjetivas. 

Preste MUITA atenção ao copiar o texto em seu caderno, para copiar todas as palavras 
corretamente, não serão aceitas rasuras. 

 

         Era uma vez um Príncipe _________________ e __________________ que morava num 
país _____________________, às margens de um rio _____________________ . Do outro lado 
do rio eram as terras de outro país que não era tão ______________________ . Lá morava uma 
Princesa que era tão _______________________________ quanto ______________________. 

          O __________________ amigo do Príncipe era um Dragão __________e _____________ 
que morava na floresta mais ____________________ do lugar, que também ficava às margens 
do rio. 

            Todos os dias o Príncipe se banhava nele; ele era um __________________nadador. E 
todos os dias a Princesa tomava sol na margem oposta, sem nunca se encontrarem porque as 
margens eram muito ________________________ . 

            Um dia o Príncipe decidiu atravessar o rio nadando para conhecer a ________Princesa. 
Pediu ao seu amigo Dragão que o ajudasse na travessia nadando por baixo da água para que ele 
não afundasse caso se cansasse. E assim foram. Acontece que lá pelo meio do caminho o 
__________________Príncipe, de tão cansado, começou a engolir água e quase se afogou. O 
Dragão, pensando em ajudá-lo, subiu à tona e nesse instante foi visto pela Princesa, que pensou 
que um monstro ___________________ estava atacando o ____________________Príncipe. 
Imediatamente mandou seus guardas capturarem o Dragão e levarem-no para uma caverna 
_____________________, mantendo preso o _____________________ Dragão. 

            O __________________Príncipe teve que explicar tudinho para esclarecer a___________ 
confusão. 

            O Príncipe ficou __________________ e a Princesa __________________, mas no final 
acabaram se entendendo. O Dragão nem ligou e dormiu preguiçosamente lá na 
____________________ caverna esperando tudo passar. 

           Assim eles se tornaram ___________________amigos e passaram muitos dias 
_________________ , se divertindo a valer, tanto que acabaram até esquecendo essa história. 

            O Dragão?! Bem, o Dragão só acordou depois de muuuiiiito tempo e ficou __________, 
sem entender nada. Ele achou essa história muito ____________ e começou a gritar:- Tirem-me 
daquiiiiii !!!!! 

            Que Dragão mais _________________, vocês não acham?! 

 

 

 

 



Produção textual 

E agora? Como o dragão saiu da caverna? O príncipe lembrou do seu amigo? Continue a história 

e tire do sufoco esse dragão! Mas veja bem, há um problema: a entrada da caverna está fechada 

com pedras, e os morcegos estão por toda parte. Como o dragão vai se livrar dessa? Escreva a 

continuação dessa história a lápis, em seu caderno, com um mínimo de 10 linhas e máximo de 

20. Capriche e surpreenda-me! 

 

 


