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  Exercício 1

Reescreva as frases no plural, fazendo as devidas 

alterações: 

a) A mãe de Marilda tinha cabelo castanho-claro e olho 

verde-esmeralda. 

 

b) O guarda-civil ajudou os meninos a encontrarem o 

beija-flor. 

 

 

 Exercício 2

Sublinhe a flexão de grau dos adjetivos e classifique-os: 

a)  O velho Abaeteí era o mais antigo da sua tribo.  

 

b)  As dinamites eram perigosíssimas e eles estavam 

muito preocupados.  

 

c)  Joana era tão inteligente quanto Lara.  

 

d)  O jornaleiro teve um péssimo comportamento com os 

garotos.  

 

 

 Exercício 3

Observe o trecho a seguir. 

 

“– Fiquei tudo! Louco, alegre, triste, apaixonado! Velho e 

gasto também.” 

 

As palavras destacadas nesse trecho são, respectivamente: 

A  Substantivos, pois nomeiam coisas. 

B  Adjetivos, pois expressam características de um ser. 

C  Artigos, pois acompanham os substantivos. 

 

 Exercício 4

Leia o texto abaixo:  

A joaninha 
A joaninha é um pequeno inseto que mede 

aproximadamente meio centímetro. Ela tem uma casca dura que 
protege suas asas e possui seis patas muito curtas. A Joaninha 
vermelha é a mais comum, mas também existem joaninhas de cor 
laranja e amarela. Na casca existem entre duas a oito pintas pretas. 
As cores vistosas no reino animal indicam veneno ou gosto ruim, 
desta forma as joaninhas ficam livres de predadores. Quando 
atacadas são capazes de liberar um líquido amarelo com 
substâncias tóxicas e cheiro desagradável. Em várias culturas do 
mundo atribui-se a joaninha o poder de trazer sorte. Ela se 

alimenta principalmente de pulgões que são insetos que atacam as 
plantações. É muito comilona, e come entre 45 e 70 pulgões por 
dia, por isso os agricultores consideram as joaninhas insetos 
benéficos. 

De acordo com o texto, relacione todos os adjetivos abaixo 

aos substantivos a que se referem. 

(1) dura  

(2) curtas  

(3) pretas  

(4) vistosas   

(5) amarelo   

(6) tóxicas  

(7) desagradável  

(8) benéficos  

 líquido 

 pintas 

 cheiro 

 patas 

 cores 

 casca 

 substâncias 

 insetos 

 Exercício 5

Leia a tirinha abaixo:  

 

 Exercício 6

No primeiro e terceiro quadrinhos, o grau do adjetivo é: 

a)  Comparativo de superioridade 

b)  Comparativo de inferioridade 

c)  Comparativo de igualdade 

d)  Superlativo 

 Exercício 7

No segundo quadrinho, na fala do irmão, o grau do 

adjetivo é: 

a)  Comparativo de superioridade 

b)  Comparativo de inferioridade 

c)  Comparativo de igualdade 

d)  Superlativo 
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 Exercício 8

No segundo quadrinho, na fala da irmã, o grau do adjetivo 

é: 

a)  Comparativo de superioridade 

b)  Comparativo de inferioridade 

c)  Comparativo de igualdade 

d)  Superlativo 

 Exercício 9

Qual das palavras destacadas a seguir não é um adjetivo? 

a)  As pesquisas eliminaram PARTE da emoção.  

b)  Os BONS candidatos nem sempre são eleitos.  

c)  Nas eleições há feriado NACIONAL.  

d)  As GRANDES empresas patrocinam candidatos.  

e)  Os resultados são dados no dia SEGUINTE.  

 Exercício 10

Relacione a 1ª coluna à 2ª: 
 

(1) água de chuva  

(2) olho de gato  

(3) água de rio  

(4) Cara-de-anjo  

 Fluvial 

 Angelical 

 Felino 

 Pluvial 

 

Assim temos: 

a)  1 – 4 – 2 – 3; 

b)  3 – 2 – 1 – 4; 

c)  3 – 1 – 2 – 4; 

d)  3 – 4 – 2 – 1; 

e)  4 – 3 – 1 – 2. 

 Exercício 11

Sabe-se que a posição do adjetivo, em relação ao 

substantivo, pode ou não mudar o sentido do enunciado. 

Assim, nas frases “Ele é um homem pobre” e “Ele é um 

pobre homem”, a opção correta é que 

a)  a 1ª fala de um sem recursos materiais; a 2ª fala de 

um homem infeliz; 

b)  a 1ª fala de um homem infeliz; a 2ª fala de um 

homem sem recursos materiais; 

c)  em ambos os casos, o homem é apenas infeliz, sem 

fazer referência a questões materiais; 

d)  em ambos os casos o homem é apenas desprovido 

de recursos; 

e)  em ambas o homem é infeliz e desprovido de 

recursos materiais. 

 Exercício 12

Apenas uma alternativa não apresenta alteração de 

sentido no emprego do adjetivo: 

a)  sabor único/ único sabor 

b)  mulher linda/linda mulher 

c)  amigo novo/novo amigo 

d)  pessoa simples/simples pessoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


