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Leia o trecho da obra “Um resgate impossível”. 
“Erasmus tomou um gole de café bem devagar. Reclinou-se 

para trás e soltou um suspiro, olhando para a praça. Então tirou os 

óculos de sol. Seus olhos pareciam cansados. Inclinou-se para a 

frente outra vez, aninhando a xícara entre suas mãos grandes. A 

cada gesto dele, Amy sentia seu coração ficar mais e mais pesado. 

Quis correr bem depressa para longe, para escapar do que estava 

por vir. 
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 Exercício 1

Responda: 

a) Qual foi a pergunta de Amy? 

 

b) Qual a resposta dada por Erasmus? 

 

 

 Exercício 2

Considerando o trecho acima, informe a classe gramatical 

das palavras a seguir. 

a) Erasmus ____________________________________________________ 

b) Café _________________________________________________________ 

c)  A _____________________________________________________________ 

d) Os ___________________________________________________________ 

e) Olhos ________________________________________________________ 

 Exercício 3

Faça a flexão de número dos substantivos abaixo: 

a)  Coração _____________________________________________________ 

b) Olhos ________________________________________________________ 

c)  Suspiro ______________________________________________________ 

d) Xícara _______________________________________________________ 

e) Mãos ________________________________________________________ 

 Exercício 4

Dê o feminino dos seguintes substantivos: 

a)  conde _______________________________________________________ 

b) frade ________________________________________________________ 

c)  patrão_______________________________________________________ 

d) herói ________________________________________________________ 

e) parente _____________________________________________________ 

f)  tecelão ______________________________________________________ 

g) zangão ______________________________________________________ 

h) cônsul _______________________________________________________ 

i)  elefante _____________________________________________________ 

j)  ateu _________________________________________________________ 

k) abade _______________________________________________________ 

l)  ator __________________________________________________________ 

m) imperador _________________________________________________ 

 

 Exercício 5

Como você sabe, os substantivos biformes, ou seja, 

aqueles em que há uma forma para o masculino e outra 

para o feminino, também podem se apresentar 

constituídos de radicais diferentes, o que os caracterizam 

como heterônimos. Partindo desse pressuposto, atribua o 

gênero feminino aos enunciados subsequentes, 

observando, primeiramente, o modelo: 

O bode e a cabra 

a)  O pai e a ____________________________________________________ 

b) O homem e a _______________________________________________ 

c)  O veado e a _________________________________________________ 

d) O zangão e a ________________________________________________ 

e) O genro e a _________________________________________________ 

f)  O cavalo e a _________________________________________________ 

g) O cavalheiro e a ____________________________________________ 

h) O carneiro e a ______________________________________________ 

i)  O compadre e a _____________________________________________ 

j)  O padrasto e a ______________________________________________ 

k) O bode e a __________________________________________________ 

l)  O cavaleiro e a ______________________________________________ 

 Exercício 6

Assinale a opção em que todos os substantivos são do 

gênero masculino: 

A  fantasma – assombração – profeta 

B  profeta – fantasma – telefonema 

C  eclipse – alface – champanha 

D  mascote – assombração – grama 

E  cal – jacaré – alface 

 Exercício 7

Leia com atenção estes versos da canção “Faltando um 

pedaço”, do cantor e compositor Djavan.  
O amor é um grande laço, um passo pr'uma armadilha 

Um lobo correndo em círculos pra alimentar a matilha 

Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha: 

Tanto engorda quanto mata feito desgosto de filha. 

No texto lido, o substantivo coletivo “matilha”, que, 

geralmente, designa um grupo de cães, se refere a: 

A  armadilha. 

B  lobo. 

C  círculos. 

D  ilha. 

E  amor. 
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 Exercício 8

Segundo Evanildo Bechara, em sua Moderna Gramática 

Portuguesa, "os substantivos abstratos designam ações 

(beijo, trabalho, saída), estado e qualidade (prazer, beleza) 

considerados fora dos seres, isto é, como se tivessem 

existência individual". Assim, consideramos também 

substantivo abstrato: 

A  alma. 

B  pensamento. 

C  espírito. 

D  ar.  

E  espaço. 

 Exercício 9

Reescreva o período a seguir no plural, substituindo, 

quando possível, os substantivos masculinos por 

substantivos femininos; dê especial atenção à 

concordância entre as palavras. 
O boi dormia sob uma árvore frondosa e verde e não 

percebeu que um leão se aproximava apressado. De repente, um 

estampido assustou o macho feroz, que fugiu assustado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exercício 10

Identifique substantivos coletivos no fragmento a seguir. 

Reescreva-os e informe a qual grupo de seres eles 

pertencem: 
Próxima à lagoa, a adolescente contemplava os cardumes 

que tranquilos nadavam sob as águas. Ao longe, no céu, a revoada 

formava desenhos engraçados. Mais tarde, as constelações 

povoariam de sonhos os seus pensamentos. Mas, voltando os 

olhos à matilha dispersa, pensava em um mundo de afazeres tão 

diferente daquele em que se encontrava, a cidade natal 

eternamente poluída, a preocupação em apresentar-se bem à 

banca, depois de tantos estudos, a preocupação com as quadrilhas 

que ameaçam a vida nas cidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


