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  Exercício 1

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 irmão 

d) O homem usava um chapéu grande. 

e) Maria encontrou um pobre gatinho martirizado 

f)  Esse menino tem cabelos pretos e encaracolados. 

 Exercício 2

Marque com um X a frase em que a palavra destacada é 
adjetivo. 

I.  

a) As goiabas doces eram vendidas pelos feirantes. 

b) Naquele sítio os visitantes comem muitos doces. 

II.  

a) Uma velha atendeu-me na porta. 

b) Uma saia velha foi encontrada na rua. 

III.  

a) As pessoas acharam o homem estranho. 

b) Um estranho chegou no bar. 

 Exercício 3

Escreva no plural. 

a) atitude difícil ______________________________________________ 

b) artesão eficaz ______________________________________________ 

c)  O operário vê a indústria têxtil. ___________________________ 

d) A pintora tem mão ágil. ___________________________________ 

 Exercício 4

Escreva no feminino. 

a)  padrinho honesto __________________________________________ 

b) cirurgião espanhol _________________________________________ 

c)  governador anterior _______________________________________ 

 

Locução adjetiva: 
Ocorre uma locução adjetiva quando o substantivo está 

acompanhado por uma expressão que desempenha o mesmo 

papel do adjetivo. Essas locuções sempre são acompanhadas por 

preposições: de, da, sem, do, sem, etc. Ex: toalha de banho. 

 Exercício 5

Circule as locuções adjetivas empregadas nas frases 
abaixo: 

a) Adoro ouvir histórias de lobisomem. 

b) Vivemos em uma cidade do interior. 

c)  Nunca gostei de sabonete sem cheiro. 

d) Era igual coceira de bicho-de-pé. 

e) Andei tanto que gastei a sola do sapato. 

f)  As ruas com buraco não são o único problema dessa 
cidade. 

 Exercício 6

Complete as frases, colocando o adjetivo ÚTIL no grau 
indicado. 

a)  O ônibus é ______________________. (grau normal) 

b) O carro é ___________________ a bicicleta. (grau 
comparativo de superioridade) 

c)  A moto é _____________________ a bicicleta. (grau 
comparativo de igualdade) 

d) O avião é ____________________ . (grau superlativo 
absoluto sintético) 

e) O carro é _________________ de todos. (grau superlativo 
relativo de superioridade) 

f)  O bicicleta é _______________ de todos. (grau superlativo 
relativo de inferioridade) 

 Exercício 7

Crie 2 frases que tenha pelo menos um adjetivo. 
 
 

 

 

 Exercício 8

Liste 6 adjetivos pátrios e seus locais correspondentes. 
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