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1) Leia o texto a seguir. 

João e o pé de feijão 

     Era uma vez um menino chamado João, que vivia com sua mãe longe da cidade. 

     Um dia, a mãe de João disse: “Joãozinho, acabou a comida e o dinheiro. Vá até 

a cidade e venda nossa vaquinha”. 

     João foi e, no caminho, encontrou um homem que o convenceu a trocar a va-

quinha por sementes de feijão. “Com estas sementes de feijão jamais passarão 

fome.” João acreditou e trouxe as sementes para casa. 

     Quando a mãe de João viu as sementes, ficou furiosa. Jogou tudo pela janela. 

Na manhã seguinte, João levantou com muita fome e foi até o quintal. Ficou es-

pantado quando viu uma enorme árvore que ia até o céu. Nem chamou sua mãe. 

Decidiu subir pelo pé de feijão até chegar à copa. 

     Ficou maravilhado ao encontrar um castelo nas nuvens e quis vê-lo de perto, 

quando uma mulher enorme surgiu e o agarrou: “O que faz aqui menino? Será meu 

escravo. Mas o gigante não pode saber, por isso vou escondê-lo. Se ele vir você, 

com certeza vai comê-lo.”. 

     O gigante chegou e sentou-se à mesa, comeu e depois ordenou a uma galinha 

prisioneira que pusesse um ovo de ouro e a uma harpa que tocasse uma bela me-

lodia. Vendo que a mulher havia se esquecido dele, João saiu do armário e, rapi-

damente, libertou a galinha e também a harpa. 

     Mas a galinha cacarejou e a harpa fez um som estridente despertando o gigante. 

     Com a galinha debaixo do braço e a harpa na outra mão, João deslizou pelo 

tronco do pé de feijão, o qual cortou deixando o gigante preso nas alturas. 

Uma História para cada dia do ano. Ed. Brasileitura. p. 64. 

  

Com base na leitura do texto, responda: 



a) Por que esse texto pode ser considerado narrativo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

b) Qual é a personagem principal da história? 

___________________________________________________________  

 

c) Por que a mãe de João ficou furiosa com ele? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

      d)     Qual é o momento mais tenso da história?  
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2) Produção de texto  

 

 

 

Com base nas informações do infográfico acima, redija uma carta a um amigo 

que não consegue dormir bem. Utilize as informações do infográfico como reco-

mendações a seu amigo. Não é necessário abordar todos os pontos presentes na 

imagem. Escreva a carta na folha personalizada, com caneta preta e não esqueça 

de colocar toda a estrutura de uma carta (cabeçalho, saudação, finalidade da 

carta, corpo do texto, despedida, assinatura e ps: post scriptum).  



 

3) Leia a historinha a seguir: 

 

Ozzy usa os substantivos "cadarço", "nabo", "pururuca" e "garupa" para exemplifi-

car “palavrão”. Assinale a alternativa que classifica corretamente todos os subs-

tantivos falados por Ozzy. 

a) Comuns, simples e primitivos. 

b) Próprios, simples e coletivos. 

c) Comuns, concretos e compostos. 

d) Abstratos, comuns e primitivos. 

 
4) Separe os substantivos grifados em concretos ou abstratos:   
a) Minha irmã é minha  alegria.                                   b . Você é a minha felicidade. 
c. Eu creio que a vida  é bela .                                    d. Veja a dor que devora o 
meu coração. 
e. Tenho por você um grande afeto.                           f. No pé da serra  vivia  um 
velho.   
 
Concretos_______________________________________________________ 
 
Abstratos________________________________________________________ 
 
 
5)    Identifique os substantivos que nomeiam os coletivos de:  (1,0) 
a) bois e ovelhas: _________________________________ 



b) lobos: _________________________________________ 

c) aves:  _________________________________________ 

d) animais de uma região:  _________________________________ 

e) plantas de uma região:   ____________________________________ 

f) peixes: ___________________________________________________ 

g) ilha: ______________________________________________________ 

h) camelos: _________________________________________________ 

i) atores: _____________________________________________________ 

j) músicos: ____________________________________________________ 

6)  Agora encontre os substantivos coletivos abaixo.   

 

 
7)  Leia:  

 



Disponível em: http://tirasdemafalda.tumblr.com/. Acesso em: 04 de junho de 2016. 

a) Retire da tira um exemplo de substantivo:   

próprio: _______________________________________ 

derivado: _____________________________________ 

abstrato: _____________________________________ 

concreto: ___________________________________    

 
8) “Quero uma menina para namorar. Uma menina bem moreninha, bem queimadinha 
de sol. Nada de Branca de Neve. Deixa ela lá com seu Príncipe e os Sete Anões. 

Não quero nenhuma Bela Adormecida. Quero uma garota –fera, cheinha 
de vida. Que saiba apanhar no ar qualquer coisa que eu quiser dizer e não der pé, por 
causa dos curiosos. Não quero a Cinderela complicada e tão maltratada, procurando 
feito louca um sapatinho de cristal. Quero alguém assim como eu, com a cara suja de 
manga, pernas sujas de terra, com o tênis cheirando mal.” 

 

No texto acima, há oito substantivos destacados. Classifique –os em próprio ou comum, 
simples ou composto, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado e coletivo: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

9) Complete as frases com substantivos de acordo com a classificação entre parênte-

ses. 

 

Marcos e Luiz têm dois esportes preferidos: ______________________________ e 

_____________________________. (substantivos comuns)  

b) Os alunos fizeram um lindo trabalho. A __________________ realmente se empenhou. 

(substantivo coletivo)  

 

c) Na minha opinião, os lugares mais bonitos do Brasil são: __________________________ 

e _______________________________ (substantivos próprios) 

 

10) Responda:  

a) O que são substantivos? 

_____________________________________________________________________  

b) Como os substantivos podem ser classificados?  

http://tirasdemafalda.tumblr.com/


_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

c)  O que são substantivos simples e compostos? Explique e dê exemplos.  

______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________ 

 
d) O que são substantivos primitivos e substantivos derivados? Explique e dê 
exemplos. 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
e) O que são substantivos comuns e substantivos próprios? Explique e dê exemplos.  

 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
f) O que são substantivos concretos e substantivos abstratos? Explique e dê 
exemplos. 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
g) O que são substantivos coletivos? Explique e dê exemplos.  
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

#Bonsestudos      


