
 

Escola FB Kids (    ) Aula 
 
( x ) Casa 
Folha 19 

Aluno (a): Gabarito 

4º ano - 2º Bimestre                                       Data:     /     / 2021 

Disciplina: Português                                     Professora:  

 

1) Passe as frases para o feminino: 

a) Meu filho foi testemunha do casamento. 

Minha filha foi testemunha do casamento. 

b) O ator atuou bem no filme. 

A atriz atuou bem no filme.  

c) O costureiro fez uma linda roupa. 

A costureira fez uma linda roupa.  

d) O réu foi condenado. 

A ré foi condenada.  

2) Retire das frases acima. 

a) 1 artigo indefinido: uma 

b) 1 substantivo sobrecomum: testemunha  

c) 1 artigo definido:  O  

d) 1 substantivo comum: filho  

e) 1 substantivo derivado: costureiro  

3) Circule os substantivos comuns de dois gêneros presentes nas seguintes frases: 

a) Eu fui à inauguração da exposição da artista. 

b) Aquela pessoa foi minha colega de escola. 

c) Eu sou sua fã número um e você é o meu ídolo! 

d) Ainda sou estudante, mas meu irmão já é um trabalhador. 

4) Classifique os substantivos destacados nas seguintes frases em concreto e abstrato: 

a) Que grande desilusão!  Substantivo abstrato 
b) A chuva caía com muita força. Substantivo concreto 
c) Nunca questionei sua integridade. Substantivo abstrato 

5) Retire os substantivos sobrecomuns presentes nas seguintes frases: 

a) Eu sempre fui uma criança feliz.  criança 

b) O jovem disse que não conhecia aquela pessoa.  pessoa 

c) Aquela criatura é um ser intratável. criatura 

 



6) Indique o substantivo primitivo de cada um dos substantivos derivados abaixo apresentados: 

a) criancice: criança 

b) papelaria: papel 

c) vidraça: vidro 

d) boiada: boi  

7) Circule os artigos das frases e os classifique-os. 

 
a) Uns alunos chegaram mais cedo à escola. 

Artigo indefinido  

b) O bem sempre vencerá o mal. 

Artigo definido  

c) Preciso de uma explicação para o fato. 

Artigo indefinido 

d) As encomendas chegaram? 

Artigo definido  

e) Nesta loja vendem-se uns artigos importados. 

Artigo indefinido  

 

8) Assinale a alternativa em que as vírgulas estão corretas. 

(     ) Antas araras, macacos papagaios e tucanos. 

(     ) Antas araras macacos, papagaios, e tucanos. 

(     ) Antas, araras macacos, papagaios, e tucanos. 

(  x   ) Antas, araras, macacos, papagaios e tucanos. 

(    ) Antas, araras, macacos papagaios e tucanos, eram. 

 

9) Coloque a pontuação necessária nas frases. 

a) Nossa que desaforo! 

b) Onde queres colocar isso? 

c) Que maravilhoso o dia de hoje! 

d) Se quiseres, podes me procurar. 

e) Dentro de dois dias vai sair o resultado, disse o professor. 

10) Retire das frases acima a frase interrogativa. 

Onde queres colocar isso? 

 


