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Atividade: 
 
Conteúdo: Adjetivos  
 
1- À margem de uma rodovia foi instalada a seguinte placa educativa:
 

a) Indique a classe gramatical da palavra paciente nas duas ocorrências.
b) Comente a alteração semântica que essa muda
te, no sentido da frase. 
 
2- Em qual situação abaixo “cedo” esta empregado como adjetivo? Justifique sua resposta.
 
a) Coitado! Ele é um pobre cego. 
b) Todos os cegos aguça, os outros sentidos.
c) Aquele cego enxerga o mundo de forma especial.
d) A terra é uma globo cego girando no caos 
e) O cego tem um poder maior de abstração. 
 
3- Leia os versos. 
 
“Nem sou alegre nem sou 
“Tem sangue eterno e asa ritmada.”      [Cecília Me
les] 

 
Quanto aos adjetivos destacados, identifique as afi
erro. 
I- Os adjetivos “alegre” e “triste”, segundo o eu lírico, são qualidades peculiares à sua condição de poeta.
II- Os adjetivos “alegre”, “triste”, “eterno” e “ritmado”, flexionam
III- Os adjetivos “eterno” e ritmada”, referem
(figurado). 
IV- Os adjetivos “alegre” e “triste” apresentam o mesmo process
V- Os adjetivos “alegre” e “triste”, referindo
 
4- Em qual das alternativas abaixo o adjetivo superl
 
a) baixo / ínfimo   
b) doce / dulcíssimo  
c) célebre / celebérrimo   
d) livre / livríssimo  
e) amargo / amaríssimo 
 Justifique sua escolha apresentando a forma ad
 
5- Escreva o grau absoluto sintético dos adjetivos abaixo:
a) Muito agradável______________________
b) Muito antigo _________________________
c) Muito confortável_______________________
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a) Indique a classe gramatical da palavra paciente nas duas ocorrências. 
b) Comente a alteração semântica que essa mudança de classe gramatical provoca na palavra e, co

Em qual situação abaixo “cedo” esta empregado como adjetivo? Justifique sua resposta.
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adjetivos destacados, identifique as afirmativas correta. Quanto as alternativas incorretas, justifique o 

Os adjetivos “alegre” e “triste”, segundo o eu lírico, são qualidades peculiares à sua condição de poeta.
, “eterno” e “ritmado”, flexionam-se igualmente em gênero e número.

Os adjetivos “eterno” e ritmada”, referem-se, respectivamente, a sangue e asa, usados em sentido conotativo 

Os adjetivos “alegre” e “triste” apresentam o mesmo processo de formação de palavras.
Os adjetivos “alegre” e “triste”, referindo-se ao eu lírico, estão em relação de oposição.

Em qual das alternativas abaixo o adjetivo superlativo absoluto sintético está inadequado a sua forma er

Justifique sua escolha apresentando a forma adequada. 

Escreva o grau absoluto sintético dos adjetivos abaixo: 
a) Muito agradável______________________ 
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d) Muito fácil ___________________________ 
e) Muito inteligente_______________________ 
f) Muito simples_________________________ 
 
 
  
 


