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Segunda-feira 

                        NÚMERO E GRAU DO SUBSTANTIVO 
 

 

Número do substantivo 

 Os substantivos podem estar no singular ou no plural. 
 O singular indica um só ser. 
 O plural indica vários seres. 

 O plural dos substantivos normalmente é formado acrescentando-se um s. 
 Exemplos: 

criança – crianças                                                    peixe- peixes 
azeitona – azeitonas                                                caneta - canetas 

 

Algumas palavras fazem o plural de forma diferente. 

Exemplos:  

alemão – alemães                                                         anão – anões 

botão – botões                                                              país – países 

freguês – fregueses                                                      capitão – capitães  

 

Grau do substantivo 

 Os graus do substantivos são o diminutivo e o aumentativo. 
 O grau diminutivo exprime o tamanho diminuído do ser. 
 O grau aumentativo exprime o aumento do tamanho do ser. 

 

Alguns diminutivos e aumentativos. 

Exemplos:  

animalzinho – animalão                                                      barquinha – barcaça 

boquinha – bocarra                                                             cãozinho – canzarrão 

casinha – casarão                                                               copinho – copaço/copázio 

chapeuzinho – chapelão                                                     foguinho – fogaréu 

homenzinho – homenzarrão                                               murinho – muralha 

pezinho – pezão                                                                 rapazinho - rapagão 
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TENHA O CONTEÚDO EM SEU CADERNO! 



 

  Bons estudos! 
 

E.M ENG. CARLOS ROHM – UNIDADE I 
Rua 1º de Maio, 170 - Jd. Itacolomy - Ribeirão Pires /SP - CEP: 09402-510 

Fone: 4828-1187 / e-mail: aprendendoemcasacr1@gmail.com / carlosrohm@yahoo.com.br 
 

 

 

 

1) Dê o plural das palavras abaixo, seguindo a indicação: 

 ães 

a) capelão - ___________       b) cão - __________          c) sacristão - ___________ 

 ões 

a) tubarão - ___________        b) coração - ________        c) estação - ___________ 

 ãos 

a) cidadão - __________          b) sótão - __________         c) benção - ___________ 

 

2) Passe as frases para o plural, observando o modelo: 

 

 

 

 

a) O ladrão está preso. 

______________________________________ 

b) O armazém está cheio de mercadorias. 

______________________________________ 

c) O alemão é alto. 

______________________________________ 

d) A mulher amável nos atendeu na loja. 

______________________________________ 

3) Dê o aumentativo e o diminutivo para as palavras abaixo. Siga o modelo: 

 
 

a) homem = ____________________                  b) rapaz =____________________ 

c) nariz = ______________________                  d) sala = _____________________  

VAMOS TREINAR! 
COPIE E RESOLVA OS EXERCÍCIOS EM SEU CADERNO. 
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SEMANA DAS 4 OPERAÇÕES 

1. Dona Carmen fez 306 brigadeiros e 247 brigadeiros para a festa da sua netinha. Quantos 
brigadeiros foram feitos a mais que beijinhos? 

2. Priscila comprou uma blusa por R$ 75,80, uma calça por R$ 106,50 e pagou a conta com 
uma nota de R$ 200,00. Quanto Priscila recebeu de troco? 

3.  Joana, Miguel e Valéria contaram quanto cada um tem de dinheiro em suas carteiras. Joana 
tem R$ 173,00, Valéria tem o quádruplo do valor de Joana e Miguel tem a metade do valor 
total de Valéria. Quantos reais Valéria possui? E Miguel? 

4. Larissa está de mudança e já começou organizar os seus livros em caixas. Ela guardou 7 
caixas com 21 livros em cada. Quantos livros Larissa já guardou? 


