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Roteiro de estudos 

Gramática 

Capítulo 09 

Capítulo 11 (somente flexão dos substantivos) 

Capítulo 12 

Capítulo 13 

Teláris 

Páginas 97,98, 99, 100, 101, 102, 103, 131, 132, 133134 e 

135 

Caderno 

Todos os registros e exercícios do caderno 

Fichas do plantão 

Refazer as fichas do plantão nºs 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17 e 18. 

 

Texto I 

A Roupa Nova do Rei 

 
Era uma vez um rei tão vaidoso de sua pessoinha que só 

faltava pisar por cima da multidão.   

Certa vez, procuram por ele uns homens que diziam ser 

tecelões maravilhosos e que fariam uma roupa encantada. A mais 

bonita e rara do mundo, mas com uma característica singular, uma 

vez que apenas os olhos daqueles que fossem filhos legítimos, 

apenas estes felizardos, estariam aptos a enxergar tão exótica e 

única indumentária. 

O rei achou muita graça na proposta e encomendou o traje, 

dando muito dinheiro para sua feitura. Os homens trabalharam dia 

e noite num tear mágico, cosendo com linha invisível, um pano que 

ninguém via. 

O rei mandava sempre ministros visitarem a oficina e eles 

voltavam deslumbrados, elogiando a roupa e a perícia dos 

alfaiates. Finalmente, depois de muito dinheiro gasto, o rei 

recebeu a tal roupa e marcou uma festa pública para ter o gosto de 

mostrá-la ao povo. 

Os cinco alfaiates compareceram ao palácio, vestindo o rei 

de ceroulas, e cobriram-no com as primeiras peças do tal traje 

encantado, ricamente bordado, mas invisível aos olhos dos filhos 

bastardos. [...] 
http://www.sitededicas.com.br/conto-carochinha-a-roupa-do-rei.htm 

Vocabulário 

Aptos: Que possui uma capacidade natural ou adquirida 

para realizar qualquer coisa. 

Exótica: Que não é comum. 

Indumentária: Roupa; o que alguém usa para se vestir. 

Cosendo: Unir com linha, ou qualquer fio, e agulha, dando 

pontos. 

Perícia: habilidade, exame. 

Ceroulas: Roupa masculina, usado sob as calças, que 

cobre da cintura até o tornozelo. 

Bastardos: Filho gerado fora do casamento. 

1. Alguns substantivos sofrem variações para indicar 

masculino e feminino, singular e plural, aumentativo e 

diminutivo. Essas variações são chamadas de flexões. 

Analise as frases abaixo para responder ao que se pede.  

I. O substantivo povo, se flexionado em grau, pode 

fazer aumentativo com o sufixo – ão. 

II. A indicação de gênero de alguns substantivos pode 

ser feita por meio dos artigos o/a, como na palavra 

ministros. 

III. Os substantivos só formam o plural com o acréscimo 

da letra -s, assim como em homens e felizardos. 

a) De acordo com os estudos realizados sobre flexão dos 

substantivos, quais frases estão corretas? 

 

 

b) Há alguma afirmativa errada? Se sim, faça a correção. 

 

 

 

 

 

2. Os substantivos podem receber várias classificações. 

Observe o trecho para responder ao que se pede. 

“Era uma vez um rei tão vaidoso de sua pessoinha que só 

faltava pisar por cima da multidão.”  

 

Com base no fragmento, retire do texto: 

� Um substantivo coletivo e comum  

 

� Um substantivo derivado  

 

� Um substantivo comum e primitivo  

 

 

3. As palavras que expressam números, quantidades e 

ordem em uma série são chamados de numerais. No trecho 

“Os cinco alfaiates compareceram ao palácio, vestindo o rei 

de ceroulas, e cobriram-no com as primeiras peças do tal 

traje encantado, ricamente bordado, mas invisível aos 

olhos dos filhos bastardos”. 

a)  Identifique e classifique os numerais presentes no 

trecho. 
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b)  Transforme os numerais presentes no texto em 

algarismos.  

 

 

4. Encontre no texto 3 substantivos que admitem flexão de 

gênero. Em seguida, faça a flexão. 

 

 

 

Texto II 

Dobrando roupa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Observe a tirinha de Sarah Andersen e responda às 

questões de 5 a 7:  

5. Observe a tirinha de Sarah Andersen e responda:  

a)  Encontre dois artigos na tirinha acima e, logo em 

seguida, classifique-os: 

 

 

b) Observe o título da tirinha de Sarah Andersen. Faça um 

teste: empregue artigos definidos e artigos indefinidos 

antes do substantivo “roupa”. O sentido se mantém o 

mesmo? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

6. Observe as frases abaixo e circule os artigos presentes 

nelas. Depois, classifique-os.  

a)  Meu pai tem uns amigos ingleses. Artigo indefinido 

masculino plural  

 

b) Uma vivenda é uma casa independente, geralmente 

muito grande. Artigo indefinido feminino singular  

 

c)  Os óculos que eu comprei são bem coloridos. Artigo 

definido masculino singular  

 

d) Não pude encontrar a minha amiga ontem. Artigo 

definido feminino singular  

 

e) Paulo tem umas gravatas muito esquisitas. Artigo 

indefinido feminino plural  

 

 

7. Observe a sequência dos quadrinhos da tirinha. Eles dão 

uma ideia de ordem dos acontecimentos.  

a)  Retire do texto os algarismos que aparecem na 

história e transforme-o em numerais. 

 

 

b) Como são classificados os números que foram 

transformados? 

 

 

8. Leia atentamente a tirinha para responder aos intens. 

Texto III 

 

a)  Qual a classificação morfológica do termo destacado 

em “Era uma vez um rei muito vaidoso”? Justifique 

sua resposta. 
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b) Classifique morfologicamente os termos retirados na 

história. 

� um (um rei) 

 

� dois 

 

� os 

 

 

c)  Leia atentamente as frases: 

I. Um rei muito vaidoso. 

II. Uns homens tolos. 

Os dois termos destacados pertencem à mesma classe 

morfológica? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

d) Faça a flexão de gênero e número do termo destacado. 

� Um rei muito vaidoso. 

 

 

 

9. Observe atentamente um trecho da história em 

quadrinhos para responder aos itens. 

 

Texto IV 
 

 
 

a)  Quantos artigos identificamos na historinha lida? 

 

 

b) Escreva os artigos que você identificou no trecho. 

 

 

c)  Classifique os artigos escritos no item b. 

 

 

d) Os artigos determinam ou indeterminam os 

substantivos que acompanham? 

 

 

10. Leia a tirinha. 

 

Texto V 

 

 

a)  Retire da tirinha um algarismo, transforme-o em 

numeral e classifique-o. 

 

 

 

 

b) Retire da tirinha um substantivo concreto, simples, 

comum e primitivo. 
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GABARITO 

1.   

 

a)  A frases I. 

b)  A frase II, pois ministro não flexiona gênero com o e a / 

ministro e ministra. 

A frase III, pois os substantivos fazem plural com -s, mas 

podem existir outros processos como em homens (-ns). 

 

2.  

multidão 

pessoinha 

rei 

 

3.  

a)  Cinco- numeral cardinal 

Primeiras – numeral ordinal. 

b)  5, 1ª. 

 

4.  

Rei – homens – tecelões 

Rainha- mulheres- tecelãs. 

 

5.  

a)  A – artigo definido feminino singular 

AS – artigo definido feminino plural 

b)  Dobrando as roupas / Dobrando umas roupas 

A diferença de uso está na mudança do valor semântico, 

enquanto o artigo definido particulariza quais roupas vou 

dobrar, o artigo indefinido generaliza (umas roupas 

quaisquer) 

 

6.  

uns – artigo indefinido masculino  plural 

Uma/ uma – indefinido feminino singular 

Os – artigo definido masculino singular 

a – artigo definido feminino singular 

umas – artigo indefinido feminino plural  

 

7.  

a)  1-um/ 2- dois / 3- três/ 4- quatro/ 5- cinco. 

b)  Em cardinais. 

 

8.  

a)  Artigo indefinido, pois ele indefine o tempo mencionado 

na frase. 

b)  Numeral cardinal 

Numeral cardinal 

Artigo definido, masculino, plural 

c)  Não. Na 1ª frase, temos um numeral cardinal, indica a 

quantidade de rei vaidoso. Na 2ª frase, temos um artigo 

indefinido, são alguns tolos quaisquer, indefinidos. 

d)  Flexão de número – uns 

Flexão de gênero – uma 

9.  

a)  6 artigos 

b)  O, os, o, o, a, o 

c)  Todos são artigos definidos. 

d)  Determinam 

 

 

10.  

a)  1800 – mil e oitocentos – numeral cardinal 

30 – trinta – numeral cardinal 

50 – cinquenta – numeral cardinal 

b)  roupa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


