
LÍNGUA PORTUGUESA 
3ªSEMANA: QUARENTENA 

6º ano 
 

Espero que todos estejam bem! 
Desta forma vamos continuar com o conteúdo da semana passada: ADJETIVOS. 
Se você ainda ficou com alguma dúvida em relação a este conteúdo segue o link de um 
vídeo (muuuuito legal e curtinho) que o ajudará nesta etapa: 
https://www.youtube.com/watch?v=2d6PW3xp2pA 

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

muita atenção! 
 
 

Treze Tílias, 22 de abril de 2020. 
 

ATIVIDADES:  ADJETIVOS e LOCUÇÕES ADJETIVAS 
 
1.  Assinale a alternativa em que NÃO há adjetivos (características). Nas demais alternativas, 
sublinhe o adjetivo que há em cada uma.  
 
a) (     ) Lá estava Moby Dick e todos a viram.  
 
b) (     ) Os outros espalhem-se pelos barcos, quero as tripulações reforçadas. 
 
c) (     ) Estão enganados: esta baleia não é a Moby Dick que conheço.  
 
 
2. Sabe-se que, em determinadas situações, a ordem em que aparecem os adjetivos e 
substantivos interfere em seu significado. Dessa forma, explique a diferença que há entre 
“SENHOR POBRE” e “POBRE SENHOR”. 
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 
 
3. Escreva (V) para frases em que as afirmações são verdadeiras e (F) para as falsas. 
Depois, corrija as falsas, indicando o adjetivo pátrio adequado. (Se for necessário pesquise) 
a) (      ) Quem nasce no Paraná é paraense. 
b) (      ) Quem nasce no Rio Grande do Norte é gaúcho. 
d) (      ) Quem nasce no Roraima é roraimano. 
 
 
4. Escreva adjetivos ou locuções adjetivas obedecendo ao que for solicitado.  
a) Um adjetivo iniciado pela letra F _____________________________________________________  
 
b) Uma locução adjetiva iniciada pela preposição DE, DO ou DA _____________________________  
 
c) Uma locução adjetiva iniciada pela preposição COM _____________________________________  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2d6PW3xp2pA


5. Assinale o que se pede.  
 A frase em que a palavra JOVEM é adjetivo. 
I. (    ) Um jovem acabou se perdendo lá. 
II. (    ) O jovem rapaz estava apaixonado. 
 
 
b) A frase em que a palavra CATARINENSE (S) é substantivo.             
I. (    ) Muitos catarinenses viajam para o Espírito Santo.  
II. (    ) Um aluno catarinense foi visto em Minas. 
 
6. Reescreva as frases, substituindo os adjetivos em destaque por locuções adjetivas 
correspondentes. 
a) Todos nós, algum dia, já ficamos observando a paisagem lunar. 
Ex: Todos nós, algum dia, já ficamos observando a paisagem da lua. 
 
b) A água fluvial é poluída em muitos lugares do Brasil, consequentemente as marítimas também. 
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
c) Conhecemos alguns materiais bélicos durante aquela viagem de estudos. 
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
 
7. CIRCULE, no trecho abaixo, o adjetivo e as duas locuções adjetivas que aparecem.  
 
“Judeus não podiam frequentar o parque de diversões. Nem os campos de esporte. Nem os 
parques públicos.” 
 
 
8. Diga se as palavras destacadas exercem função de substantivo ou de adjetivo, 
considerando o contexto.  
 
a) Os homens brasileiros estão começando a dividir as tarefas domésticas com as esposas.  
Ex:  brasileiros: adjetivo                         domésticas: adjetivo 
 
b) As domésticas estão lutando por seus direitos.  ________________________________________  
 
c) Os brasileiros conscientes não jogam lixo no chão.  _____________________________________  
 
d) A bandeira brasileira verde e amarela representa o Brasil.  _______________________________  
 
e) O verde e o amarelo representam o Brasil.  ___________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A PARTIR DE AGORA NÃO PRECISA COPIAR, APENAS RESPONDA PARA MIM NO 
WhatsApp, no privado, se conseguir. 

 
É HORA DO DESAFIO 

 

A família Smith é uma família muito rica que vive em uma casa grande e circular. Numa manhã, o 

Sr. Smith acordou e encontrou o corpo de seu jardineiro. Ele sabia que era um de seus 

funcionários que o matara. Então ele perguntou o que eles estavam fazendo de manhã e recebeu 

estas respostas. 

Motorista: "eu estava lá fora lavando o carro." 

Empregada doméstica: "eu estava espanando os cantos da casa." 

Cozinheiro: "eu estava começando a fazer o almoço para mais tarde." 

Pelas respostas, ele sabia quem era o assassino. Você consegue adivinhar quem era? O 

que o levou a deduzir quem era? 
 
 


