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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: adjetivos

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.

Adjetivos

O que é adjetivo?

O adjetivo é uma classe de palavras que atribui características aos
substantivos, ou seja, ele indica suas qualidades e estados.
Essas palavras variam em gênero (feminino e masculino), número (singular e
plural) e grau (comparativo e superlativo).

Exemplos de adjetivos:
● garota bonita / garotas bonitas
● criança obediente / crianças obedientes

Os tipos de adjetivos
Os adjetivos são classificados em:

1. Adjetivo Simples - apresenta somente um radical.
Exemplos: pobre, magro, triste, lindo, bonito.

2. Adjetivo Composto - apresenta mais de um radical.
Exemplos: luso-brasileiro, superinteressante, rosa-claro, amarelo-ouro.

3. Adjetivo Primitivo - palavra que dá origem a outros adjetivos.
Exemplos: bom, alegre, puro, triste, notável.

https://www.todamateria.com.br/adjetivo-simples/
https://www.todamateria.com.br/adjetivo-composto/


4. Adjetivo Derivado - palavras que derivam de substantivos ou verbos.
Exemplos: articulado (verbo articular), visível (verbo ser), formoso
(substantivo formosura), tristonho (substantivo triste).

5. Adjetivo Pátrio (ou adjetivo gentílico) - indica o local de origem ou
nacionalidade de uma pessoa.
Exemplos: brasileiro, carioca, paulista, europeu, espanhol.

O gênero dos adjetivos
Em relação aos gêneros (masculino e feminino), os adjetivos são divididos em
dois tipos:

1. Adjetivos Uniformes - apresentam uma forma para os dois gêneros
(feminino e masculino). Exemplo: menino feliz; menina feliz

2. Adjetivos Biformes - a forma varia conforme o gênero (masculino e
feminino). Exemplo: homem carinhoso; mulher carinhosa.

O número dos adjetivos
Os adjetivos podem estar no singular ou no plural, concordando com o
número do substantivo a que se referem. Assim, a sua formação se assemelha
à dos substantivos.
Exemplos:

● Pessoa feliz - pessoas felizes
● Vale formoso - vales formosos
● Casa enorme - casas enormes
● Problema socioeconômico - problemas socioeconômicos
● Menina afro-brasileira - meninas afro-brasileiras

Acesse os LINKS abaixo para obter mais explicações sobre adjetivos

https://www.youtube.com/watch?v=nRDWNElc9sc

https://www.youtube.com/watch?v=POW6FaAl8hI

https://www.youtube.com/watch?v=TVk5QoO-res

https://www.youtube.com/watch?v=H79zV-4JWIg

https://www.todamateria.com.br/adjetivos-patrios/
https://www.todamateria.com.br/adjetivos-uniformes/
https://www.todamateria.com.br/adjetivos-biformes/
https://www.todamateria.com.br/substantivos/
https://www.youtube.com/watch?v=nRDWNElc9sc
https://www.youtube.com/watch?v=POW6FaAl8hI
https://www.youtube.com/watch?v=TVk5QoO-res
https://www.youtube.com/watch?v=H79zV-4JWIg


7) FORME ADJETIVOS ACRESCENTANDO OSO, EZA OU OSA.


