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1) Passe as palavras para o plural. 

 

Singular Plural Singular Plural 

casa  túnel  

povo  jardim  

pincel  giz  

juiz  aprendiz  

canal  matagal  

ovo  clarim  

carretel  sol  

atriz  bagagem  

 

2) Observe o quadro acima as palavras no plural e complete o quadro abaixo. 

 

Palavras no singular terminadas em No plural, terminam em 

vogal  

L  

Z  

M  

 

3) Leia as palavras que fazem parte de cada um destes grupos. 

 

Grupo 1 – palavras terminadas em S 

 

norueguês – museus – nozes – criativos – sonhos – das – japonês – francês – fantasma – 
capazes – freguês – boas – descontos – inglês – lápis – pessoas – exemplos – jardins – cavalos - 
lugares                          
  

Grupo 2 – palavras terminadas em Z 

 

capaz – voz – feliz – capuz – arroz – luz – feroz – cruz – giz – rapaz – veloz - xadrez 

  

a) Releia as palavras do grupo 2. Alguma delas está no plural? 

_____________________________________________________________________________   

 

 



b) Separe as palavras do grupo 1 em dois novos grupos. 

 

Palavras no singular Palavras no plural 

 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 
______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

c) Observando o quadro acima, responda: 

Quando uma palavra estiver no plural, ela pode terminar com a letra Z? Se não, com que letra ela 

termina? 

____________________________________________________________________________ 

Das palavras terminadas com S no singular, quais não indicam nacionalidade? 

____________________________________________________________________________ 

 

4) Observando as palavras do grupo 1 e grupo 2, faça o que se pede. 

 

a) Escreva no singular as palavras do grupo 1 que estão no plural. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

b) Em quais palavras do grupo 1 não foi possível formar o singular apenas eliminando a letra S? 

_______________________________________________________________________________ 

c) O que você precisa acrescentar nas palavras do grupo 2 para que elas fiquem no plural? 

_______________________________________________________________________________ 

 

5) Observe a imagem e escreva o sentido: 

 

a) real 

______________________________________________ 

b) figurado 

______________________________________________ 


