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DATA:_____________________________          4º Ano        

     Revisão para prova bimestral de português- 2º bimestre 

 

1) Leia a resenha da peça A sopa de pedra que foi feita para o suplemento 

Estadinho do jornal O Estado de São Paulo e amplie o texto acrescentando 

substantivos que correspondem em gênero (masculino ou feminino) e em 

número (singular e plural) que estão no quadro. 

 

    receita              senhora                        meninos                    ingredientes 

 

a) Dois ______________ queridos inventaram uma ___________________ 

 fantástica para uma ____________________ chata chamada 

________________: disseram que sabiam preparar uma sopa de pedra. Os 

garotos vão à casa dela e aprontam confusões, colocando 

_______________________ gostosos na tal sopa, que era só uma desculpa 

para acabar com a fome deles. 

Crie substantivos próprios que nomeiem outros personagens da história. 

 

         meninos 

 

 

        senhora 

 

b) Observe que, no texto, há um substantivo grifado. Crie uma frase usando este 

substantivo acrescentando um adjetivo. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



2) Escreva o diminutivo das palavras abaixo.  

Chinês______________________________________ 

Mesa_______________________________________ 

Freguês_____________________________________ 

Rapaz_______________________________________ 

Anzol________________________________________ 

3) Pinte as palavras que estão escritas corretamente e assinale qual é a regra 

que você descobriu. 

azedo  mezada rapases 

azar azeite descrusar 

camizeta rozado azulado 

 

(      ) Depois da letra Z aparece somente a vogal E. 

(      ) Somente a vogal A aparece antes do Z quando este é a segunda letra da 

palavra. 

(      ) Nessas palavras o som da letra Z é o mesmo som da letra S. 

 

4) Complete as palavras com a letra z ou s. 

 

quator___e                                                encru___ilhada                                         

delicio___o                                                 fa___endeiro 

empre___a                                                 ____ebra     

hipóte__e                                                  encru__ilhada 

prince___a                                                 lacto__e 

 

 



 

                                              

5) Leia  a frase 

Sherolck e Watson vão acampar. Montam a barraca e, depois de uma boa 

refeição, deitam–se para dormir. 

Copie da frase acima:  

a) dois substantivos comuns, singulares e femininos 

_____________________________________________________________ 

b) dois substantivos próprios e masculinos 

_____________________________________________________________ 

c) uma palavra monossílaba______________________________________ 

d) uma palavra oxítona__________________________________________ 

Substantivos são palavras que informam o nome da ideia que temos a 

respeito das coisas, lugares, sentimentos etc. Eles têm gênero e podem 

variar em número e grau. Pertencem a um conjunto infinito de palavras. 

 

 

6) Circule os substantivos comuns femininos e sublinhe os masculinos. 

 

casaco       amiga     velha        vovó       trem      borboleta        casa 

 

vestido      criança      mamãe       barata         mosquito 

 

 

 

 



 

7) Escolha, dentro do quadro, dois adjetivos para cada substantivo abaixo: 

  

Peludo                feroz                   inteligente                   bonita  

Comilão              elegante             esperta                        saborosa 

Estudioso           alegre                 perigoso                      vermelha 

Perfumada         engraçado          colorido                       madura      

 

   

 

 

 

 

 



 



 

8) Assinale a alternativa correta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9) Substitua as locuções adjetivas por adjetivos e escreva-os nos respectivos 

espaços. 

a) Canção do povo_____________________________________ 

b) Animal da terra______________________________________ 

c) Carne de boi________________________________________ 

d) Música do sertão_____________________________________ 

e) Nave do espaço______________________________________ 

f) Amor de pai_________________________________________ 

g) Criança com febre____________________________________ 

h) Loção de cabelo _____________________________________ 

i) Infecção do pulmão___________________________________ 

j) Café da manhã_______________________________________  

 

 

 

 



10)  Caça-derivados! 

 

Agora complete corretamente. 

a) Substantivo ________________é aquele que forma outra palavra. 

São substantivos primitivos: gato, pedra, flor etc. 

b) Substantivo ________________é aquele que deriva de outra palavra. 

São substantivos derivados: gatinho, pedrisco, florista etc. 

11) Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª e forme substantivos compostos

 


