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Terça-feira 

                        
 

GÊNERO DO SUBSTANTIVO 

 Os substantivos podem ser do gênero masculino ou feminino. 

 Antes dos nomes masculinos colocamos os artigos o, os, um, uns. 
 Antes dos nomes femininos colocamos os artigos a, as, uma, umas. 

 

Exemplos:  

um trabalhador, o livro, a televisão, uma fruta 

 

Atenção: 

 Substantivos terminados em o e e mudam a terminação para a. 
 

Exemplo:  

macaco – macaca,  boneco – boneca, elefante – elefanta  

 

 Substantivos terminados em r, s, z formam o feminino acrescentando um a. 
 

Exemplo:  

professor – professora,  cantor – cantora, marquês – marquesa 

 

 Substantivos terminados em ão formam o feminino de três modos:  
 
               ã               
ão           oa 
               ona 

 
 

Exemplos:  

leão – leoa, pavão – pavoa, tabelião – tabeliã, ancião – anciã 

valentão – valentona, comilão – comilona. 

Nome do aluno:  Semana 19 
Professor: Mirianne, Mara, Elaine e Patrícia Data: 27/07/2021 Turma: 4° ano A, B, C e D 
Componente Curricular: Língua Portuguesa Entrega: foto da atividade via e-mail da professora 

ATENÇÃO!  REGISTRE A MATÉRIA NO SEU CADERNO!  
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1) Complete as lacunas com os artigos para cada gênero dos substantivos abaixo: 

a) _____ amigo        b) _____poltrona       c) _____  travesseiro      d)____carroça 

 

2) Passe os substantivos masculinos para o feminino: 

a) gato =       

b) urso = 

c) pato = 

d) patrão =  

e) camaleão = 

f) irmão = 

g) comilão = 

 

3) Leia o quadro abaixo: 

Alguns substantivos formam o feminino por meio de palavras diferentes. 
masculino feminino 

burro besta 
cavalheiro dama 
cavalo égua 
genro nora 
marido esposa 
padre freira 
pardal pardoca/pardaloca 
perdigão perdiz 
réu ré 
veado corça 
zangão abelha 

  

 

 

 

 

A atividade de hoje deverá ser escrita, integralmente, no caderno. 

 

  

 

Orientação:  
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1) Assistir ao vídeo, antes da aula, “O que é energia? Tipos de energia. 

 
2) Leitura e exercícios das páginas 228 a 231  

3) Roda da conversa 

4) Enviar as atividades para e-mail da professora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=6r0EgxExbEU  
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ATENÇÃO AO ROTEIRO 


