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Grau do substantivo 

Não precisa copiar, leia com atenção, vamos recordar! 
 
Os substantivos podem ser utilizados no aumentativo e no diminutivo porque aceitam flexão em grau, 
podendo ser referidos em três tamanhos distintos: normal, diminutivo e aumentativo. 
O grau normal do substantivo indica o tamanho normal de um objeto ou ser. 
O grau diminutivo do substantivo indica o tamanho diminuído de um objeto ou ser. 
O grau aumentativo do substantivo indica o tamanho aumentado de um objeto ou ser. 
 
Processo de formação de aumentativos e diminutivos 
Os substantivos no grau aumentativo e no grau diminutivo são formados, principalmente, pela junção de 
sufixos aumentativos e diminutivos a uma palavra no grau normal: nariz - narizinho - narigão. 
Podem ser formados também pela junção de adjetivos que indicam aumento ou diminuição: nariz - nariz 
grande - nariz pequeno. 
Exemplos com sufixo (que complementa a palavra raiz) 
Parede – paredão        dente – dentuça (aumentativos) 
Claudia – Claudinha     chuva – chuvisco (diminutivo) 
  
Escreva o aumentativo das palavras abaixo no caderno. 
Cachorro – _________________ 
porta –  ____________________ 
Voz –  _____________________ 
Pé – ______________________ 
 
Escreva um texto narrativo (lembrando que narrativo é alguém contando uma história) com essas 
palavras no aumentativo. 
 
Geografia 

 
Meios de transporte 

 
Vamos continuar os estudos sobre meios de transportes, pesquisaremos quais são os tipos de 
combustíveis utilizados nos meios de transportes (os que são derivados do petróleo e os de origem 
natural). 
Escreva no caderno suas descobertas. 
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Matemática 
 

Frações 
 
Vamos jogar! 
 
Acesse o link -   http://www.escolagames.com.br/jogos/dividindoPizza/    sobre fração, bom 
divertimento! 
 
 
Copie e escreva a fração que cada figura representa (pinte com a cor de sua preferência cada fração no 
seu caderno, se quiser pode imprimir). 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


