
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 03/07/2020 
PROFESSORA: TIELE HELENA      TURMA: 5º ANO              

ALUNO (A): __________________________________________________ 

2ª ETAPA 
ATIVIDADES DE PORTUGUÊS 

 

Língua Portuguesa→ Continuação da revisão. 

Matemática → Livro: Processo de decomposição ou fatoração - Páginas: 228 até 231. 

Ciências → Livro: Os tecidos - Páginas: 512 e 513. 

 

 Continuação do treinamento 
 

Leia o diálogo a seguir: 

  

- Mãe, vovó falou que comer muita carne suína faz mal. 

- Comer muito o quê, meu filho? 

- Muita carne de porco, mãe! 

  

1) Que palavras no texto foram usadas para caracterizar o substantivo carne? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

Locução adjetiva é um grupo de palavras que caracteriza o substantivo. 

 

 

2) Observe e complete os espaços em branco. 

  

3) Relacione a 1ª coluna à 2ª: 

1) água de chuva  

2) olho de gato  

3) água de rio 

4) Cara-de-anjo 

 

SUBSTANTIVO ADJETIVO LOCUÇÃO ADJETIVA 

café matutino da manhã 

perdão  divino  

teste   do bimestre 

farmácia  popular  

criança  com febre 



(    ) Fluvial 

(    ) Angelical 

(    ) Felino 

(    ) Pluvial 

 

4) Sublinhe os adjetivos e indique, com uma seta, a que substantivo eles se referem. 

 

a) O aluno estudioso consegue bons resultados. 

 

b) As crianças pequenas estavam alegres. 

  

c) A menina ficou irritada com o irmão. 

 

 

5) Complete com os verbos pedidos. 

  

A flor se em fruto. (transformar - pretérito perfeito). 

A gatinha seu prato servido. (encontrar - pretérito imperfeito). 

O cãozinho na piscina. (cair - pretérito perfeito). 

Tu muito bem. (escrever - presente) 

Vós todo o pudim? (comer - pretérito perfeito). 

As crianças mais cedo amanhã. (sair - futuro do presente) 

Se você poupasse mais, menos. (gastar - futuro do pretérito) 

Nós nosso problema através do diálogo. (resolver - futuro do presente) 

 

 

6) Conjugue o verbo adorar nos tempos verbais abaixo no modo indicativo.  

 

 

 

Tempo 

verbal 
Eu Tu Ele Nós Vós Eles 

Presente       

Pretérito 

perfeito 
      

Pretérito 

imperfeito 
      

Futuro do 

presente 
      

Futuro do 

pretérito 
      



 


