
Segunda-feira 06/04/2020 

 

 

 

Ler com atenção: 

SUBSTANTIVOS 

São palavras que nomeiam seres (visíveis ou não, animados ou não), ações, estados, 

sentimentos, desejos, ideias. 

Comum - é aquele que indica um nome comum a todos os seres da mesma espécie. 

EX: terra, futebol, criança. 

Próprio – designa nome de pessoas, cidades, países, etc. 

EX: Maria, Brasil, Belo Horizonte, Terra. 

Simples – formado por uma só palavra. 

EX: barriga, couve, pé, roupa. 

Composto – formado por duas ou mais palavras. 

EX: guarda-noturno, guarda-roupa, pé de moleque. 

Primitivo – a partir dele se formam outros substantivos. 

EX: mar, pedra, terra, barba. 

Derivado – é aquele que se forma a partir de outro substantivo. 

EX: maresia, pedreiro, terreiro, barbeiro. 

Concreto – é aquele que indica seres reais ou imaginários, cuja existência é própria, 

independente de outros. 

EX: mar, Deus, saci, mulher, casa, caneta. 

Abstrato _ é um tipo de substantivo que indica qualidade, sentimento, conceito. É um ser que 

não existe por si só, pois necessita de outro ser para se manifestar, por exemplo: alegria. Note 

que “alegria” é um substantivo abstrato que depende de alguém que esteja alegre para se 

manifestar. 

EX: amor, verdade, ódio, saudade, sensatez, mentira. 

Coletivo – indica um conjunto de seres da mesma espécie, embora estando no singular. 

EX: cardume (conjunto de peixes), enxame (conjunto de abelhas), quadrilha (conjunto de 

bandidos). 

 

 

Obs: LEMBRE-SE SEMPRE DE VOLTAR AO CONTEÚDO PARA TIRAR SUA DÚVIDA. 

 

 



 

ATIVIDADES 

1-  Escreva substantivos iniciados com a letra C, de acordo com a indicação. 

 

a) Nomes de pessoas: 

b) Nomes de cidades: 

c) Nomes de animais: 

d) Nomes de objetos: 

 

2. Considerando suas respostas no exercício acima, quais foram escritos com iniciais 

maiúsculas? Por quê? 

 

 

3. Sublinhe os substantivos comuns nas orações abaixo: 

A)   As crianças corriam na praia. 

B)   Meu cachorro é guloso. 

C)   O homem batia os pés. 

D)   O rapaz canta bem. 

E)   Fui ao cinema no domingo. 

F)   Vi uma barata e saí correndo. 

G)   A abelha produz mel e cera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Terça-feira 07/04/2020 

 

 

ATIVIDADESS 

 

1- Sublinhe os substantivos simples e circule os substantivos compostos: 

Rato – guarda-roupa – árvore – macaco – amor-perfeito – guarda-chuva – amor –  

homem – beija-flor 

  

3)    Circule os substantivos primitivos e sublinhe os substantivos derivados. 

Livro – sapato – ferro – pedra – ferreiro  padaria – pedreiro – livreiro – pão –  

pedrada  sapateiro – livraria 

  

4)    Escreva um substantivo derivado para cada substantivo primitivo abaixo: 

A)   chuva: 

B)   pedra: 

C)   sapato: 

D)   tinta: 

E)   fruta: 

F)   máquina: 

G)   terra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quarta-feira 08/04/2020 

 

 

ATIVIDADES - SUBSTANTIVO 

 

Como é a vida do pinguim? 
    Existem 17 espécies de pinguim, todas moradoras do Hemisfério Sul do planeta, 
principalmente da Antártida. Apesar de serem aves, eles não voam e curtem passar o dia a dia 
nadando em águas muito geladas. Os cientistas acreditam que os pinguins não possuem a 
habilidade de voar porque não precisam! Para eles, que buscam os alimentos na água, é muito 
mais útil nadar.  

    Nenhuma espécie de pinguim é nativa do nosso país. Mas, de vez em quando, a espécie 
pinguim-de-magalhães é vista por aqui. Morador da Argentina e do Chile, ele chega por meio de 
correntezas marítimas ou por consequência de acidentes ambientais. 

Disponível em: www.recreio.uol.com.br 

Questões 

1 – O período “Para eles, que buscam os alimentos na água, é muito mais útil nadar.” tem como 

substantivos os termos: 
a) “eles” e “alimentos”. 

b) “água” e “útil”. 

c) “alimentos” e “água”. 

d) “eles” e “nadar”. 

   
2 – O substantivo destacado foi corretamente classificado nos parênteses em: 

a) “Como é a vida do pinguim?” (substantivo concreto) 
b) “[…] todas moradoras do Hemisfério Sul […]” (substantivo derivado) 
c) “[…] do Hemisfério Sul do planeta […]” (substantivo composto) 
d) “Os cientistas acreditam que os pinguins não possuem […]” (substantivo próprio) 
  

3 – Identifique no texto os substantivos próprios que nomeiam: 

a) dois países: ______________________________________ 

b) um continente: ____________________________________ 

 4- Faça uma pesquisa e liste pelo menos 15 substantivos coletivos indicando o conjunto de seres 
que representa. 


