6º ANO • Língua Portuguesa
1. Identifique os adjetivos das frases abaixo:
a) Acho que estou em um lugar abandonado.
b) A garota usou todos os sentidos para descobrir que
estava angustiada porque estava em um quarto
mofado.
c) Sentiu que estava dormindo sobre algo áspero e
enrugado.
d) Ficou abandonado em algum lugar, numa superfície
plana.
2. Transforme as locuções adjetivas em adjetivos.
a) Ambiente de família
b) Amor de irmã
c) Revista do mês
d) Linguagem do homem
e) Doença do coração
f) Festas de junho
3. Forme adjetivos a partir dos substantivos abaixo:
Contágio
luxo
Honra
fama
Charme
amor
Chuva
poder
Medo
valor
Perigo
dúvida
4. Complete as frases com adjetivos pátrios.
a) Quem nasce em Portugal é
b) Quem nasce no Brasil é
c) Quem nasce em São Paulo é
d) Quem nasce no Canadá é
e) Quem nasce no Japão é
5. Transforme as frases declarativas em imperativas. Fique
atento ao sinal de pontuação.
MODELO:
Luisinho ficou para trás. (declarativa)
Luisinho, fique para trás! (imperativa)

LISTA 04

6. Assinale (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para
as falsas.
a. ( ) Frase é todo enunciado de sentido completo.
b. ( ) Frases nominais não possuem verbos.
c. ( ) Frases verbais possuem verbos.
d. ( ) Toda frase deve ser iniciada com letra maiúscula.
e. ( ) Frase interrogativa expressa surpresa.
f. ( ) Frase declarativa expressa ordem ou pedido.
7. Numere de acordo com a intenção que o locutor teve ao
dizer as frases a seguir.
(1) É bom que você estude, menino!
(2) Que horas são?
(3) Português é fácil de aprender.
(4) Que maravilha!
(5) Desça dessa árvore agora, garoto!
(6) Por gentileza, me dê sua mão.
Dar uma informação.
Exprimir uma admiração.
Fazer um pedido.
Dar um conselho.
Fazer uma pergunta.
Dar uma ordem.
8. Circule as locuções adjetivas empregadas nas frases
abaixo:
a) Adoro ouvir histórias de lobisomem.
b) Vivemos em uma cidade do interior.
c) Era igual coceira de bicho-de-pé.
d) Andei tanto que gastei a sola do sapato.
9. Sublinhe os adjetivos e indique, com uma seta, a que
substantivo eles se referem.
a) O aluno estudioso consegue bons resultados.
b) As crianças pequenas estavam alegres.
c) A menina ficou irritada com o irmã o
d) O homem usava um chapéu grande.

a)
b)
c)
d)
e)

Eugênio e Marcelo caminhavam juntos.
Luisinho procurou os fósforos no bolso.
Meninos olhavam o boi.
Dona Maria comprava doce e salgados.
As meninas faziam a lição.
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e) Maria encontrou um pobre gatinho martirizado
f)

Esse menino tem cabelos pretos e encaracolados.
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10. Leia a tirinha e faça o que se pede:

GABARITO
1.
a)

abandonada

b)

angustiada e mofado

c)

áspero e enrugado

d)

plana

2.

Qual foi o adjetivo utilizado pelo homem para apresentar
a mulher na festa que a deixou zangada?

3.
4.

a)

Ambiente familiar

b)

Amor fraternal

c)

Revista mensal

d)

Linguagem humana

e)

Doença cardíaca

f)

Festas juninas

contagioso, luxuoso, honroso, famoso, charmoso, amoroso, chuvoso,
poderoso, medroso, valoroso, perigoso, duvidoso.
português, brasileiro, paulista, canadense, japonês.

5.
a)

Eugênio e Marcelo, caminhem juntos!

b)

Luisinho, procure os fósforos no bolso!

c)

Meninos, olhem o boi!

d)

Dona Maria, compre doce e salgados!

e)

Meninas, façam a lição!

a)

V;

6.

7.

b)

V;

c)

V;

d)

V;

e)

F;

f)

F

3, 4, 6, 1, 2, 5.

8.
a)

de lobisomem

b)

do interior

c)

de bicho-de-pé

d)

do sapato

9.
a)

estudioso - aluno

b)

pequenas - crianças

c)

irritada - menina

d)

grande - chapéu

e)

pobre/ martirizado - gatinho

f)

pretos/encaracolados - cabelos

10. O adjetivo usado foi ''fofa''
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