
 

  

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 28 DE SETEMBRO DE 2020 

 

Atividade de Língua Portuguesa (REVISÃO)   

ADJETIVOS 

Sua função é qualificar o substantivo! 
 
Observe estas imagens: 
   

                                                
                       
     Bolas coloridas                                      Boneca de pano              
 
O que você percebeu quanto aos termos “coloridas” e “de pano”? 
Certamente foi que eles estão dando uma qualificação para os substantivos – bola e 
boneca, não é mesmo? 
Assim como as bolas também poderiam ser: brancas, grandes, murchas, pequenas, de 
futebol, de vôlei, entre outros. 
O mesmo aconteceria com a palavra boneca, pois ela poderia ser de plástico, amarela, 
bonita, grande, pequena, e muitas outras. 
Então, o adjetivo conceitua-se como o termo que qualifica o substantivo, indicando-lhe 
uma determinada característica.   
É importante também sabermos sobre os graus do adjetivo, fazendo uma comparação, 
atribuindo uma qualificação superior ou até mesmo uma inferior. 
 
Compreendendo de uma maneira bem simples, analisaremos as orações abaixo: 
 
Pedro é mais alto que seu amigo. 
Pedro é tão alto quanto seu amigo. 
Pedro é menos alto que seu amigo. 
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Podemos perceber que entre as orações se estabelece uma comparação entre Pedro e o 
seu amigo. Dessa forma, o grau comparativo do adjetivo classifica-se em: 
 
Comparativo de superioridade – É quando se atribui a expressão “mais que” ou “mais do 
que”. 
 
Igualdade – É quando há uma comparação entre os elementos: “tanto quanto”. 
 
Inferioridade – É quando dizemos: “menos que” ou “menos do que”. 
 
Há também o grau superlativo, que indica uma qualidade de um modo intenso, elevado. 
 
Ampliando o sentido da expressão – “Minha mãe é muito linda”, dizemos que ela 
é lindíssima. 
 
Vamos conhecer alguns superlativos absolutos: 
 
agradável – agradabilíssimo 
feliz – felicíssimo 
difícil – dificílimo 
fraco – fraquíssimo 
rico – riquíssimo 
alto- altíssimo 
amável – amabilíssimo 
novo – novíssimo 
pouco - pouquíssimo 

 
Principais atividades econômicas do Brasil atualmente 

 

 Região Sudeste 
 

A industrialização brasileira tem seu auge nos anos 1950, sendo iniciada, décadas 
antes, na região Sudeste. Esse auge atingiu, principalmente, essa região de forma 
positiva, pois era nela que estavam as melhores condições em infraestrutura para a 
instalação de fábricas e aglomerados industriais, além do acúmulo de capital propiciado 
pela produção cafeeira no século anterior. 
A região Sudeste possui um grande parque industrial, principalmente em São Paulo, na 
região metropolitana (região do ABC Paulista — Santo André, São Bernardo do Campo e 
São Caetano, cidades industriais), e no Rio de Janeiro, com a indústria petrolífera. Conta 
também com importantes recursos minerais, como o ferro e o manganês, encontrados em 
Minas Gerais, no Quadrilátero Ferrífero. Esses minerais são exportados para o mundo todo 
via Porto de Tubarão, no Espírito Santo. 
Petróleo, cana-de-açúcar e sal marinho também estão presentes na economia da região. 
Hoje o estado do Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do país, seguido pelo 
Espírito Santo, e o segundo maior de sal, atrás do Rio Grande do Norte. O estado de São 
Paulo possui o maior cultivo de cana do país, sendo destaque internacional, pois o Brasil é 
o segundo maior produtor de etanol do mundo, atrás dos Estados Unidos. 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/regiao-sudeste.htm
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Plantação de cana em São Paulo. 

 Região Sul 
 

No Sul do país, há destaques em vários setores econômicos brasileiros. Por ser uma região 
bem desenvolvida no aspecto tecnológico e industrial, são muito comuns áreas em que 
esses dois aspectos unem-se, como na criação de animais em larga escala. 
A região Sul é líder na criação de suínos e aves no Brasil, tendo os maiores rebanhos nas 
duas categorias, de acordo com o Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra). 
As condições climáticas da região assim como o solo fértil favorecem a agricultura, com 
destaque para a produção de milho no Paraná, de maçãs no Rio Grande do Sul e em 
Santa Catarina, além do cultivo da uva, que é marcante no nordeste rio-grandense. 
Já as atividades industriais estão relacionadas à produção de matéria-prima, como 
têxteis, lacticínios, frigoríficos, grãos etc. O estado mais industrializado é o Rio Grande do 
Sul, com grandes complexos industriais na região metropolitana de Porto Alegre. 
 
Questionário 
 

1. O Sudeste brasileiro é a região mais urbanizada e possui a maior concentração industrial do 
país. Explique os fatores que proporcionaram esse desenvolvimento industrial nos estados do 

Sudeste. 
2. O Sudeste brasileiro é a região mais urbanizada e possui a maior concentração industrial do 

país. Explique os fatores que proporcionaram esse desenvolvimento industrial nos estados do 

Sudeste. 
3. Caracterize o clima, vegetação e relevo dos estados do Sudeste. 

4. O Sudeste é a região mais populosa do Brasil (80.915.332 habitantes), também é a mais 

povoada (87,5 habitantes por quilômetro quadrado). Essa concentração populacional 

necessita de maiores investimentos em alguns setores públicos, no entanto, esses 
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investimentos não ocorrem de forma eficaz, o que gera uma série de problemas nos centros 

urbanos do Sudeste. Cite alguns dos principais problemas nas cidades da região Sudeste. 

5. Sobre o sul do Brasil, é correto afirmar: 

a) É uma região com baixos índices de industrialização em comparação com o restante do 

país. 

b) Possui a menor população entre as cinco regiões brasileiras. 

c) É a menor região brasileira em termos de extensão territorial. 

d) Possui um clima predominantemente polar, com baixas temperaturas e elevada umidade. 

 

6. O Sul do Brasil, apesar de ocupar a menor extensão territorial entre as regiões brasileiras, é segunda 

região economicamente mais rica do país, mostrando-se inferior apenas ao Sudeste. Apresenta uma 

economia dinâmica e com o uso de tecnologia nos diferentes setores. Caracterize as principais 

atividades econômicas desenvolvidas na região Sul. 
7. Qual a principal atividade econômica da região Sul? 

8. Qual o estado mais industrializado da região Sul? 

 

 


