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Sexta-feira 

Fixação de conteúdo  
 

 

 Gênero do substantivo 
 
 1. Acrescente o artigo "o" ou o artigo "a" diante de cada substantivo. 

Se precisar, consulte o dicionário.  

a) ___ testemunha                            f) ___ indivíduo 

b) ___ vítima                                     g) ___ ídolo 

c) ___ cônjuge                                  h) ___ criatura 

d) ___ pessoa                                   i) ___ líder 

e) ___ monstro                                  j) ___ tipo 

 

2. Passe para o feminino. 
a) Encontrei o jornalista na passeata. 

________________________________________________________________________ 

b) No sítio, há galos, bodes e carneiros. 

________________________________________________________________________ 

c) Meu patrão é bastante exigente. 

________________________________________________________________________ 
d) Comprei um cavalo malhado e um touro preto. 

________________________________________________________________________ 

e) Aqueles turistas fizeram um passeio na mata. 

________________________________________________________________________ 

f) O ator recebeu o prêmio das mãos do diretor do filme. 

________________________________________________________________________ 

g) O rei cavalgou com o duque e o barão. 

________________________________________________________________________ 
h) O pintor fez um belo quadro para seu irmão. 

________________________________________________________________________ 
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 Copie os exercícios em seu caderno e responda. 
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Sexta-feira 

Fixação de conteúdo  
 

1) Encontre o número faltante das seguintes operações: 

a) 60 X ______ = 600 

b) 200 X ______= 2 000 

c) 600 ÷ 10=_________ 

d) 400 ÷ _______=4 

e) 2 X ________=20 

f) 70 X________=700 

g) 2 000 ÷ _________=20 

h) 8 000 ÷ 1 000=__________ 
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