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ADJETIVOS 
 
 
1.DEFINIÇÃO 

• Adjetivo é toda palavra que se refere a 
um substantivo indicando-lhe uma 
característica.. 

• Exemplos 

• O pássaro é lindo 

• A mulher é bonita 

• A mãe é inteligente 

• Os adjetivos contribuem para a organização 
e descrição do mundo em que vivemos. 
Assim, distinguimos uma fruta azeda de 
uma doce, por exemplo. São palavras que 
servem para qualificar os seres em geral. 

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Substantivo
http://tratandodocoracao.blogspot.com/search/label/Poesia
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Locução adjetiva  

 

• É uma expressão formada par duas ou mais palavras, com valor de 
adjetivo, e que se refere ao substantivo. 

 

• Exemplo: Amor maternal ( Adjetivo) ;  Amor de mãe ( Locução 
adjetiva) 
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3. Atividades  





Leia o texto a seguir e responda às questões 
O alce e os lobos 
 
     A água do lago estava tão limpa que refletia as imagens da floresta como um espelho. 
Todos os animais que foram beber água viram seus reflexos. O urso e seu filhote 
pararam admirados, mas foram embora. E assim passou pelo lago uma porção de 
animais.  
     Até que chegou um bando de alces que se espalhou pelas margens. Um deles 
abaixou a cabeça para beber e parou, olhando para os seus chifres: 
- Que lindo par de galhos! Que maravilhosa é a minha imagem com esta bonita cabeça! 
     De repente, olhou para as suas pernas, compridas e finas, e ficou triste: 
- Mas que pernas horrorosas! Nunca tinha reparado na feiura das minhas pernas. Elas 
estragam a minha beleza. 
     Enquanto olhava para o seu corpo, uma alcateia de lobos ferozes foi chegando e 
espalhou o bando, que correu assustado. O alce correu para a mata e perdeu-se do 
bando. 
     No caminho, prendeu o chifre numa árvore e quase foi devorado pelo lobo. Mas suas 
pernas eram mais fortes e ligeiras do que as do lobo, que, cansado, desistiu de caçar o 
alce.  
     “Que susto!”, pensou o alce, já fora de perigo. “Por causa desses chifres inúteis, 
quase percorro a minha vida. Se não fossem as minhas pernas...” 
     Moral: Nem sempre a beleza resolve os problemas.  
 
Jean de La Fontaine. O alce e os lobos. Adaptação de M. Carneiro. São Paulo: 
Melhoramentos, 1988. 

 



2 ) Assinale  a oração em que o termo destacado seja um adjetivo: 
a) “- Mas que pernas horrorosas! Nunca tinha reparado na feiura das minhas 
pernas.”.  
b) “[...] uma alcateia de lobos ferozes foi chegando e espalhou o bando, que correu 
assustado.”. 
c) “O alce correu para a mata e perdeu-se do bando.”.  
d) “No caminho, prendeu o chifre numa árvore e quase foi devorado pelo lobo.”.  
 
3 ) Pode-se afirmar que o texto se constrói por meio da oposição entre os 
substantivos:  
a) a beleza e a agilidade 
b) a feiura e a utilidade  
c) a utilidade e a esperteza 
d) a beleza e a utilidade  
 
4) Observe:  
Trecho 1 - “De repente, olhou para as suas pernas, compridas e finas, e ficou triste: 
- Mas que pernas horrorosas!”.   
Trecho 2 - “Mas suas pernas eram mais fortes e ligeiras do que as do lobo, que, 
cansado, desistiu de caçar o alce.”.    
 
a) Identifique os adjetivos utilizados pelo alce na caraterização de suas pernas: 
_____________________________________________________________________ 
 
b) Explique a oposição entre os adjetivos utilizados no princípio da história (trecho 1) e 
os adjetivos utilizados ao final da história (trecho 2):  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 



5) Leia a tira a seguir e responda ao que se pede: 

 
 
b) Identifique, na tirinha, pelo menos dois substantivos que estejam no singular e dois 
que estejam no plural.  
c) Há ainda nessa tirinha um substantivo que só é empregado no plural. Qual é ele? 
 
    6) Leia o texto 
 
     A graça-branca-grande (Casmerodius albus), a maior de todas as garças, tem bico 
comprido e amarelo e longas pernas negras. Voa lentamente, com o pescoço 
encolhido e as pernas esticadas. Pesca em águas rasas e também come insetos. Na 
época da reprodução (julho a dezembro), penas maiores e de textura delicada 
crescem no dorso dos adultos, formando um tufo de penas finas. Por causa das penas 
que eram usadas  em chapéus femininos, essas garças foram caçadas intensamente 
no começo do século [...]. 
Revista Guia Rural, ano 4, nº 1. São Paulo, Abril, janeiro de 1990. 
 
a) Agora escreva os doze adjetivos presentes no texto. 
 
 
7) Retire o substantivo a que cada um desses adjetivos se refere. Veja um exemplo: 
a) maior (adjetivo) – garça (substantivo)  

 



8) Poema: Família 
 
Três meninos e duas meninas, 
Sendo uma ainda de colo. 
A cozinheira preta, a copeira mulata, 
O papagaio, o gato, o cachorro, 
As galinhas gordas no palmo de horta 
E a mulher que trata de tudo. 
 
A espreguiçadeira, a cama, a gangorra, 
O cigarro, o trabalho, a reza, 
A goiabada na sobremesa de domingo, 
O palito nos dentes contentes, 
O gramofone rouco toda noite 
E a mulher que trata de tudo. 
 
O agiota, o leiteiro, o turco, 
O médico uma vez por mês, 
O bilhete todas as semanas 
Branco! Mas a esperança sempre verde. 
E a mulher que trata de tudo 
E a felicidade. 
                                           Carlos Drummond de Andrade. 
 
 
 
Em qual verso a palavra destacada dá nome a um ser? 
A) “A cozinheira preta, a copeira mulata” 
B) “Três meninos e duas meninas” 
C) “e a mulher que trata de tudo” 
D) “O agiota, o leiteiro, o turco 
 
 
9) Retire da 1ª estrofe três substantivos que estão acompanhados de adjetivos. 
 
10) Leia o verso: “A goiabada na sobremesa de domingo.” 
O substantivo destacado no verso acima, classifica-se como: 
a- (     )  próprio 
b- (     ) abstrato 
c- (     ) primitivo 
d- (     ) derivado 

 


