6º ANO • Língua Portuguesa
1. Leia o treco da música de Chico Buarque e responda:
“A Rita matou nosso amor
De vingança, nem herança deixou
Não levou um tostão
Porque não tinha não
Mas causou perdas e danos.”

LISTA 02

a) Retire do texto um substantivo próprio:

b) Circule os substantivos que aparecem no texto.
(Chico Buarque de Holanda)

a) Classifique os substantivos destacados:

5. Leia a tirinha:

a) Identifique um substantivo abstrato na tirinha.
2. Leia a frase:
“O mundo precisa de pessoas boas.”
Na frase acima, se a palavra destacada for substituída por
um substantivo abstrato, como ela ficaria?

b) Paraquedas é um substantivo abstrato.
Certo.
Errado.
6. Leia o fragmento do texto.
“Suas pernas eram curtinhas e seguravam uma
velha lanterna.”

3. Os substantivos primitivos são palavras que não
derivam de outras. De acordo com isso, a alternativa
abaixo que contempla um substantivo primitivo e um
derivado é:
A papel – palito
B casa- colchão
C livro – livraria
D moto – biscoito
4. Leia o texto e faça o que se pede:
“Vovó Anita era baixinha, bem baixinha. Cabelos grisalhos,
óculos no nariz. Sempre o mesmo vestido de bolinhas
(encomendava na costureira, sempre o mesmo modelo) no qual
havia dois grandes bolsos. Neles ficavam guardados quase todos os
secretos segredos. Tornava visível apenas o que precisava: o
dinheiro enrolado dentro de uma bolsinha tipo porta – moedas,
um lencinho perfumado, a caderneta na qual anotava despesas e
outro caderno, com números de telefones. Seus tesouros eram
guardados em incontáveis gavetinhas de seu guarda – roupa, todas
impecavelmente arrumadas.”
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As palavras destacadas classificam-se, respectivamente
em:
A Substantivo, substantivo, artigo, numeral e adjetivo.
B Substantivo, artigo, numeral, substantivo, adjetivo.
C Adjetivo, substantivo,
substantivo,
numeral,
pronome.
D Substantivo, adjetivo, numeral, adjetivo e substantivo
7. Observe o trecho:
“– Fiquei tudo! Louco, alegre, triste, apaixonado!
Velho e gasto também.”
As palavras destacadas nesse trecho são:
A Substantivos, pois nomeiam coisas.
B Adjetivos, pois expressam características de um ser.
C Artigos, pois acompanham os substantivos.
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8. Leia a tirinha e faça o que se pede:

a) Quais são os substantivos presentes no primeiro
quadrinho?

10. Marque a única alternativa que tenha substantivos,
respectivamente, abstrato, concreto e concreto.
A fada – fé – menino.
B fé – fofoca – cruz.
C alegria – faca – menino.
D amor – calor – menino.
E menino – frio – pulo.

b) Explique por que Junim considera uma calúnia o que o
Maluquinho está dizendo?

9. Observe a imagem
alternativa falsa:

abaixo

e

marque

a

única

GABARITO
1) a) Rita – substantivo próprio/ amor – substantivo abstrato/ vingança
– substantivo abstrato
2) O mundo precisa de bondade
3) C
4)
a) Anita
b) Vovó/ Anita/ cabelos/ óculos/ nariz/ vestido/ bolinhas/
costureira/ modelo/ bolsos/ segredos/ dinheiro/ bolsinha/ porta –
moedas/ lencinho/ caderneta/ despesas/ caderno/ números/
telefones/ tesouros/gavetinhas/ guarda-roupa.

A A charge acima critica o descaso com a saúde pública
B
C
D
E

do Brasil.
A palavra COM é um substantivo abstrato.
A palavra HOSPITAL é um substantivo concreto.
A palavra AR é um substantivo concreto.
A palavra MÉDICO é um substantivo concreto.
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5)
a) Medo
b) Errado
6) D
7) B
8)
a) Gente, polícia, ladrão e mentirinha.
b) Porque não foram apresentadas provas de que ele é ladrão.
9) B
10) C
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