
Atividades de gramática: 
 

1. Leia as frases e utilize a pontuação adequada: 
 
a) Lucas foi à padaria e comprou   pães  bolachas   bolos  e   tortas 
b) Brasília   29  de  julho de 2008 
c) Você vai ao supermercado  
d) A artista da televisão  é  elegante   bonita   educada   e   alta 
e) Quem é você 
f) Qual a sua idade  
g) Ele está sonhando comigo 
h) As vitrines das lojas estão maravilhosas 
i) O garoto possui alguns amigos  Ana Júlia  Ricardinho  Emanuele  Ulisses  e Bárbara 
j) Onde estão os meus óculos 
k) O preço de produtos importantes para a dona de casa ultimamente subiram muito 

feijão  tomate  sabão  arroz  café  e  óleo de cozinha 
l) Quem apagou a luz da sala 
m) Meu dia foi maravilhoso 
n) Clarisse falou para seu marido 
o) Quando sair do trabalho passe na padaria  traga o pão e leite  por favor 
 

2.  Escreva uma frase usando os sinais de pontuação pedidos: 
 
a. interrogação: 
__________________________________________________________________ 
 
b. chamamento: 
__________________________________________________________________ 
 
c. exclamação: 
__________________________________________________________________ 
 
d. usando vírgula: 
__________________________________________________________________ 
 
3. Sublinhe os adjetivos (características dos substantivos): 
 
a) Naquela época havia muito ouro e pedras preciosas na região de Minas Gerais. 
 
b) Suas obras estão espalhadas por muitas cidades mineiras. 
 
c) Suas esculturas são famosas, algumas esculpidas em pedra sabão. 
 
d) Ele era filho de um arquiteto português e de uma escrava africana. 
 

4. Escreva frases criativas sobre: 
 
estacionamento=__________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
salário=_________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Brasil=__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 



pobreza=________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

5. Escreva em ordem alfabética: 
 
esculturas –– explorava – escrava – estilo – espalh adas – época – enriquecer -
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

continente – congresso – competição – cinqüenta – c idade - Colômbia 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
         6. Escreva substantivos derivados: 
 
pulso=_________________ 
anjo=_________________ 

santo=_________________ 
madeira=_______________ 

pedra=_________________ 
região=________________ 
 

escultor=_______________ 
martelo=______________ 

7. Marque a opção em que todas as palavras estão escritas corretamente: 
 

(     ) augodão, aumofada, avental, anel 
(     ) algodão, local, roupa, automóvel 
(     ) final, Cláudia, louco, roubo, peneu 
(     ) mil, azul, anil, papel, canavial 
(     ) sinal, papeu, rolpa, aneu, louco 
 

8. Em cada um dos grupos de palavras abaixo, há uma intrusa. Nessa palavra, a letra 
x tem um som diferente do que tem nas outras . Descubra qual é ela e circule . 
 

a) Alexandre – mexer – enxugar – executivo – enxada- 
b) sexo – anexo – crucifixo – reflexo – fixador – lixa – 
c) exercício – êxito – exemplificar – enxaqueca – exalar – exílio – 
d) exigir – auxiliar – máximo – trouxeram – expressão – 

 
9. Escreva 5 palavras com os  encontros consonantais: 
 
a) pr=___________________________________________________________________ 
 
b) dr=___________________________________________________________________ 
 
c) cl= ___________________________________________________________________ 
 
d) bl=___________________________________________________________________ 
 
10. Separe em sílabas: 
 
familiares= 
escuridão= 
advogado= 
bicicleta= 
transparente= 
discípulo= 

treinadora= 
biblioteca= 


