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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

GRAMÁTICA 

1.Forme adjetivos acrescentando oso, eza ou osa. 

A.Gosto  =  

b.Poder =  

c.Orgulho =  

d.Mole =  

e.Rico =  

f.Cheiro=  

g.Estudo =  

h.Pobre =  

i.Sabor =  

j.Triste =  

k.Esperto =  

l.Franco =  

 

2.Classifique as palavras abaixo em substantivo ou adjetivo de acordo com o código: 

A – adjetivo 

B – substantivo 

(   ) pedra  

(   )carinhoso  

(   )inteligente  

(   )mesa  

(   )caprichoso  

(   )caderno  

(   )Jairo  

(   )Alice  

(   )Manaus  

(   )desobediente  

(   )alto  

(   )alegre  
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3.Complete a cruzadinha com  ADJETIVOS: 

1. Menino que tem coragem.............. 

2.Boletim da escola............................ 

3.Filme que assusta............................ 

4.Aquele que tem preguiça................ 

5. Revista da semana......................... 

6.Festa do mês de junho................... 

7.Queijo de Minas............................. 

8.Pagamento de conta feita por mês... 

9.Quem tem carinho por outra pessoa é... 

 

4.Circule os verbos e grife os adjetivos na música abaixo: 

Anjo da Internet -Maísa 

Caiu na net ela domina os likes e as curtidas  

Na rede social ela é muito bem vista 

Fotos no Instagram, ela quer impressionar 

Uma foto por minuto essa garota quer postar 

 

Ela é simplesmente um anjo na internet 

Caiu na rede é peixe, com ela ninguém se mete 

Fotos no Instagram, ela quer impressionar 

Uma foto por minuto essa garota quer postar 

 

Ela chama atenção na mídia social 

Invejada por todos, ela é sensacional 
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Tem marra de chata, pose de menininha 

Mas quando dança e canta essa garota é uma gracinha 

 

Uma foto por minuto 

Mil curtidas por segundo 

Na rede social o que não falta é assunto 

Vive dentro do seu mundo, vive fantasiando 

E tudo que ela faz, geral tá compartilhando 

 

Ela é simplesmente um anjo na internet 

Caiu na rede é peixe, com ela ninguém se mete 

Fotos no Instagram, ela quer impressionar 

Uma foto por minuto essa garota quer postar 

 

Ela é poderosa, tá de batom rosa 

Todo mundo se inspira, ela é toda pomposa 

No Twitter ela arrasa, Snap é sensação 

E seus comentários tão cheios de coração. 

https://www.letras.mus.br/carinha-de-anjo/anjo-da-internet/ 

 

5. Observe as imagens e escreva duas frases com verbos que indicam fenômenos da 

natureza: 
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