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1. Qual das palavras destacadas abaixo não representa um 

substantivo abstrato: 

A  A sua conquista se deve ao seu esforço. 

B  A humildade é a sua principal característica. 

C  A sua aprendizagem é bastante rápida. 

D  As suas atitudes se baseiam na justiça. 

E  Muitos idosos têm problemas de saúde. 

 

2. Classifique o artigo das orações abaixo: 

 

(A) artigo definido                  (B) artigo indefinido 

 

a. (    )  Uns alunos chegaram mais cedo à escola. 

b. (    )  O bem sempre vencerá o mal. 

c. (    )  Preciso de uma explicação para o fato. 

d. (    )  Chegaram as encomendas. 

e. (    )  Nesta loja vendem-se uns artigos importados. 

 

3. Qual das alternativas preenche corretamente os espaços 

do texto abaixo. 

Não sabia o que fazer para ocupar _____ tempo livre. 

Pensei em ler _____ livros, mas _____ que queria não 

estavam disponíveis na biblioteca. Então, decidi que iria 

fazer _____ pizza para _____ jantar, e pedi a receita da minha 

mãe. Ficou fantástica! Não era _____ pizza, era _____ pizza! 

A  um, os, uns, a, um, uma, uma 

B  o, uns, os, uma, o, uma, a 

C  o, os, uns, uma, o, uma, a 

D  um, os, os, a, o, uma, a 

E  o, os, os, uma, o, uma, a 

 

4. Qual das alternativas contém apenas substantivos 

compostos? 

A lobisomem, ex-namorado, micro-ondas 

B pernilongo, aguardente, país 

C autorretrato, beija-flor, chave 

D celular, pandemia, amigos 

E porta-chave, salário-família, beleza 

 

5. Nas frases abaixo, coloque dentro dos parênteses, a letra 

que indica a classificação das palavras em negrito. 

1) Numeral cardinal 

2) Numeral ordinal 

3) Numeral multiplicativo 

4) Numeral fracionário 

 José chega ao aeroporto duas horas depois do avião 

ter decolado 

 Consegui a terceira classificação no concurso de 

contos da escola 

 Ainda resta a metade da torta 

 Ele trabalhou o dobro do que havia planejado 

 Recebi um quarto do meu salário 

 Ele recebeu dois terços da herança paterna 

 

6.  Identifique os adjetivos presentes nas frases a seguir: 

a) O sapo verde deu um pulo engraçado. 

b) No meu pequeno jardim florescem violetas 

perfumadas. 

c) Os belos e encantadores bem-te-vis acordam-me pela 

manhã. 

d) Quantos meninos eu vi com roupas rasgadas e sapatos 

gastos! 

 

7. Relacione as locuções adjetivas da 1ª coluna aos 

adjetivos da 2ª: 

(1) água de chuva  

(2)  olho de gato  

(3)  água de rio  

(4)  rosto de anjo  

 Fluvial 

 Angelical 

 Felino 

 Pluvial 

 

8. Identifique os substantivos e os adjetivos de cada oração 

abaixo: 

a)  Você está cansado, Marcos? 

b)  Tenho uma ótima ideia! 

c)  Os cães de Carlos são marrons. 

d)  As belas borboletas dançavam sobre as flores. 

e)  Os cadernos velhos serviram para Júlio ler as 

anotações de Carla. 

 

9. Identifique os verbos das orações abaixo: 

a)  O sapo verde deu um pulo engraçado. 

b)  No meu pequeno jardim florescem violetas 

perfumadas. 

c)  A viagem a Campos foi instrutiva. 

d)  Quantos meninos eu vi com roupas rasgadas e 

sapatos gastos! 

e)  Os belos e cantadores bem-te-vis acordam-me pela 

manhã. 

6º ANO • Língua Portuguesa  LISTA  01
 



 

  

 

 

16M1Por_PD_01_2022.docx  |  6º ANO  ::  1º período  ::  ENSINO FUNDAMENTAL  | mar/2022      pág. 2 de 2

10. Leia e responda: 

 

 
Disponível em:<http://tiras-do-calvin.tumblr.com>. 

 
No último balãozinho, a resposta do pai de Calvin se 

encontra destacada porque ele: 

A  é muito autoritário com o filho. 

B  é impaciente com as artimanhas de Calvin. 

C  desconfiou de que Calvin havia aprontado alguma. 

D  não acredita na demonstração de afeto do filho. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 

1. E 

2. B, A, A, A, B 

3. B 

 

4. A 

 

5. 1, 2, 4, 3, 4, 4 

 

6. . 

a)  verde e engraçado;  

b)  pequeno e perfumadas;  

c)  belos e encantadores;  

d)  rasgadas e gastos 

 

7.  

1. de chuva: pluvial 

2. de gato: felino 

3. de rio: fluvial 

4. de anjo: angelical 

8.  

a)  Marcos = subst. + cansado = adj. 

b)  ótima = adj. + ideia = subst.  

c)  Cães e Carlos = subst. + marrons = adj.  

d)  belas = adj. + borboletas e flores = subst.  

e)  cadernos, Júlio, anotações e Carla = subst. + velhos = adj. 

 

9.  

a)  deu  

b)  florescem  

c)  foi  

d)  vi  

e)  acordam-me 

 

10. C 

 

 

 

 


