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ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Segunda- Feira

21/6

Rotina do dia.

Registrar o cabeçalho e as atividades em seu caderno.
Correções das atividades referente a aula do dia anterior.
Atividades de língua portuguesa substantivos primitivo e derivado, livro didático
páginas 93, 94, 95 e 97.

1º Registrar o cabeçalho do dia e as atividades
(seguindo o exemplo que já consta em seu caderno).

2° Acompanhar no grupo do whatsapp as correções das atividades referente a aula
do dia anterior.

3° Língua Portuguesa.

Registre as informações em seu caderno.

SUBSTANTIVOS

Substantivos primitivos e derivados

Substantivos primitivos são aqueles que dão origem a outros substantivos.
Se o substantivo primitivo é o original (o primeiro), então o substantivo derivado é
aquele que deriva do primitivo, isto é, ele provém do substantivo primitivo.

Exemplo:

Substantivo primitivo Substantivo derivado

Jardim Jardineiro

Arte Artista

Sorvete Sorveteria

Acesse os links abaixo para obter mais explicações de substantivos primitivo e
derivado.

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/portugues/o-que-e-substantivo.htm


https://www.youtube.com/watch?v=9zkr6EmZvq0

https://www.youtube.com/watch?v=F5MnpNADqUY

4° OBSERVE COM ATENÇÃO O QUADRO ABAIXO E COMPLETE – O COM O
SUBSTANTIVO PRIMITIVO OU DERIVADO QUE ESTÁ FALTANDO.

Substantivo primitivo Substantivo derivado

Carroça

Pedra

Ferreiro

Dente

Trovoada

Roseiral

Maremoto

5° COMPLETE O QUADRO COM OS SUBSTANTIVO DERIVADO.

Substantivo primitivo Substantivo derivado
Lixo

Banana

Sal

Livro

6° Livro didático páginas 93, 94 , 95 e 97. Substantivos primitivos e derivados.

Página 93 – Realizar o exercício n°1 origem de cada substantivo no próprio livro didático.

Página 94 – Nesta página teremos a continuação das atividades com os substantivos
primitivos e derivados, realizar os exercícios n° 2,3,4 e 5 no próprio livro didático.

Página 95 - Continuação do exercício da página anterior e conclusão do exercício n° 6.
ATENÇÃO! A RESPOSTA DESTE EXERCÍCIO DEVERÁ SER REGISTRADA NO
CADERNO.

PÁGINA 97 – Os exercícios desta página poderão ser realizados no próprio livro didático,
são os exercícios n° 1 e 2, onde recordaremos substantivos compostos no 1 e mais uma
atividade para fixar o conteúdo da aula de hoje com substantivos primitivos e derivados.

https://www.youtube.com/watch?v=9zkr6EmZvq0
https://www.youtube.com/watch?v=F5MnpNADqUY

