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EXERCÍCIOS – SUBSTANTIVO
1.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Reescreva as orações substituindo as palavras de
stacadas por substantivo abstrato, fazendo as
adaptações necessárias.
Conquistou o título com o próprio esforço.
Ele é muito humilde.
Aprende tudo rapidamente.
Saiu após beijar a mãe.
Tem atitudes justas.
Muitos idosos têm problemas de saúde.
O mundo precisa de pessoas boas.
Jurou que não tinha mentido.
Acreditava que as coisas melhorariam.
Consertar carros é o meu trabalho.

7. (FIP) As palavras TIETÊ
respectivamente, substantivos:
a) próprio e concreto.
b) comum e próprio.
c) concreto e próprio.
d) comum e abstrato.
e) próprio e abstrato.

PESCA

são,

8. Indique a alternativa em que todos os substantivos
são abstratos:
a) tempo – angústia – saudade – ausência –
esperança– imagem;
b) angústia – sorriso – luz – ausência – esperança –
inimizade;
c) inimigo – luz – esperança – espaço – tempo;
d) angústia – saudade – ausência – esperança –
inimizade;
e) espaço – olhos – luz – lábios – ausência –
esperança.

2. Indique substantivos abstratos a partir das seguints
palavras.
a) branco
b) jovem
c) mau
d) feio
e) delicado
f) certo
g) doce
h) macio
i) escuro
j) extenso
3. Assinale
a
alternativa
que
possui
substantivo comum, simples e abstrato:
a) girassol
b) medo
c) livro
d) floricultura
e) contrarregra

e

9. Aponte a sequência de substantivos que, sendo
originalmente
diminutivos
ou
aumentativos,
perderam essa acepção e se constituem em
formas normais, independentes do termo derivante:
a) pratinho – papelinho – livreco – barraca;
b) tampinha – cigarrilha – estantezinha – elefantão;
c) cartão – flautim – lingüeta – cavalete;
d) chapelão – bocarra – cidrinho – portão;
e) palhacinho – narigão – beiçola – boquinha.

um

10. Numa das seguintes frases, há uma flexão de
plural grafada erradamente:
a) os escrivães serão beneficiados por esta lei.
b) o número mais importante é o dos anõezinhos.
c) faltam os hifens nesta relação de palavras.
d) Fulano e Beltrano são dois grandes caráteres.
e) os répteis são animais ovíparos.

4. Indique a alternativa em que todos os substantivos
são derivados:
a) flor-de-lis – pratinho – sapato
b) ferro – pedra – pão
c) ferreiro – garotada – telefonema
d) livraria – livreiro – livro
e) frota – esquadra – congresso
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o cisma – separação; abismo.
a cisma – devaneio, mania, desconfiança.
o corneta – corneteiro
a corneta – instrumento
o crisma – óleo perfumado
a crisma – cerimônia religiosa
o cura - pároco, mormente de aldeia; coadjutor de
pároco.
a cura – restabelecimento da saúde.
o guia – aquele que conduz.
a guia – documento;
o lente – professor .
a lente – instrumento óptico.
o língua – intérprete.
a língua – o idioma; órgão oblongo da cavidade bucal.

5. Escreva um substantivo derivado para cada
primitivo a seguir:
a) livro
d) máquina
b) pedra
e) t inta
c) sapato
6. (Cesgranrio-2009) Há três substantivos em
a) “... com sérias dificuldades financeiras.” (l. 8)
b) “... não conseguiu prever nem a crise econômica
atual.” (l. 15-16)
c) “... vai tornar inúteis arquivos e bibliotecas).”
(l. 24-25)
d) “... precisa da confirmação e do endosso do
‘impresso’,” (l. 34-35)
e) “Muitos dos blogs e sites mais influentes...”
(l. 44-45)
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GABARITO:
01.
a) A conquista do título se deve/ foi/ é devido ao próprio
esforço.
b) A humildade é a principal característica dele.
c) A aprendizagem dele é bastante rápida.
d) Saiu após ter dado um beijo à/na mãe.
e) As atitudes dele baseiam-se na justiça.
f) Muitos problemas de saúde chegam com a idade.
g)
O
mundo
precisa
de
bondade.
h)
Jurou
que
não
tinha
dito
mentiras.
i) Tinha crença de que as coisas melhorariam.
j) O conserto de carros é o meu trabalho.
02.
a) brancura/ b) juventude/ c) maldade/ d) feiura/ e)
delicadeza/ f) certeza/ g) doçura/ h) maciez/
i) escuridão/ j) extensão
03. B / 04. C
05. a) livraria, livreiro, livreto, etc.
b) pedreiro, pedregulho, pedraria, etc.
c) sapateiro, sapatilha, sapataria, etc.
d) maquinista, maquinário, maquinaria, etc.
e) tinteiro, tinturaria, etc.
06. D / 07. E / 08. D / 09. C / 10. D - caracteres
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