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Atividades de Língua Portuguesa  

21/09 segunda-feira   

 

1º Registrar o cabeçalho do dia 

2º Registrar as informações em seu caderno 

PALAVRAS QUE ACOMPANHAM O SUBSTANTIVO: ADJETIVOS E 
ARTIGOS 

O que é adjetivo? 

Adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo, atribuindo-
lhe uma qualidade, característica, aspecto ou estado. 

Diferença entre substantivo e adjetivo 

O substantivo e o adjetivo estabelecem uma relação um com o outro: o 
adjetivo atribui uma qualidade ao substantivo e o substantivo é caracterizado 
pelo adjetivo. 

Uma dica simples para diferenciar o substantivo do adjetivo é pensar 
que o substantivo é um nome. É uma palavra que indica o nome de alguma coisa.  

Ao lermos a palavra, conseguimos pensar no ser, objeto, sentimento, a 
que ela se refere: livro, moeda, cabeça, tristeza, amizade, força. 

Com o adjetivo é diferente. Ao lermos o adjetivo, não é possível criarmos 
a imagem dessa palavra na nossa cabeça. 

 Temos de associar o adjetivo a alguma coisa. Ao pensar em azul, posso 
pensar num mar azul, numa blusa azul, numa caneta azul. 

Ao pensar em rápido, posso pensar num carro rápido, num atleta rápido, 
num comentário rápido. 



Assim, posso concluir que azul e rápido são adjetivos, porque atribuem 
uma característica a um substantivo, como mar, blusa, caneta, carro, atleta, 
comentário. 

 

Artigos 
Artigo é a palavra que antecede o substantivo é a palavra que transmite a 

ideia de generalização ou especificidade a um substantivo. Por isso, também é 
chamado de determinante. 

Os artigos são classificados em: definidos e indefinidos.  
Definidos: a, o, as, os – transmitem a noção de algo específico. 
Indefinidos:  um, uma, uns, umas – indicam generalização. 

Exemplos de frases com artigo: 
A menina saiu. 
O menino saiu. 
As meninas saíram. 
Os meninos saíram. 
Uns constroem, outros destroem. 
Uma chance é o que preciso. 
 
3º ATIVIDADES 
REGISTRE EM SEU CADERNO 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


