
 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

6º ANO 

Apostila Língua portuguesa: concluir exercícios páginas 63, 64, 65. 

Classes de Palavras ou Classe Gramatical (cópia no caderno) 

Classes de Palavras 

As classes de palavras ou classes gramaticais é o nome dado aos conjun-

tos que classificam uma palavra, as palavras são classificadas de acordo com 

a função que exercem, elas estão divididas em dez classes, são elas: subs-

tantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, 

interjeição e advérbio. 

Substantivo 

É a palavra que nomeia os seres em geral, desde objetos, fenômenos, luga-
res, qualidades, ações, dentre outros. 
Exemplos: Ana, Brasil, beleza. 
   
Verbo 
 
É a palavra que indica ações, estado ou fenômeno da natureza. 
Exemplos: existir, sou, chovendo. 

 
Adjetivo 
 
É a palavra que caracteriza, atribui qualidades aos substantivos. 
Exemplos: feliz, superinteressante, amável. 
 
Pronome 
 
É a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, indicando a relação 
das pessoas do discurso. 
Exemplos: eu, contigo, aquele. 

 



 

Artigo 
 
É a palavra que antecede o substantivo. 
Exemplos: o, as, uns, uma. 
 
Numeral 
 
É a palavra que indica a posição ou o número de elementos. 
Exemplos: um, primeiro, dezena. 

 
Preposição 
 
É a palavra que liga dois elementos da oração. 
Exemplos: a, após, para. 
 
Conjunção 
 
É a palavra que liga dois termos ou duas orações de mesmo valor gramatical. 
Exemplos: mas, portanto, conforme. 

 
Interjeição 
 
É a palavra que exprime emoções e sentimentos. 
Exemplos: Olá!, Viva! Psiu! 
 
Advérbio 
 
É a palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, exprimindo 
circunstâncias de tempo, modo, intensidade, entre outros. 
Exemplos: melhor, demais, ali. 
  
Assistir vídeoaula extra (explicações sobre as classes que iremos iniciar, 
substantivos, artigos, adjetivos e verbos) 
 
 
 
 
 



 

Exercícios complementares Classe de Palavras: 

 
Leia o texto abaixo com atenção e responda as questões. 

Estrela do mar (Um pequenino grão de areia) 

Um pequenino grão de areia 

Que era um pobre sonhador 

Olhando o céu, viu uma estrela 

E imaginou coisas de amor 

Passaram anos, muitos anos 

Ela no céu, ele no mar 

Dizem que nunca o pobrezinho 

Pode com ela se encontrar!  

Se houve ou se não houve alguma coisa entre eles dois 

Ninguém pode até hoje explicar 

O que há de verdade 

É que depois, muito depois, apareceu a estrela do mar..... 

                                                            (Paulo Soledade/Marino Pinto-1952) 

(marchinha de carnaval)   

Responda, com base no texto: 

1) Quem são os personagens do texto? 

2) Retire o que é solicitado, do texto:  

a) 3 substantivos: _____________, _____________, _____________ 

b) 3 adjetivos: ________________, ______________,_____________ 

c) 3 artigos: _____________, ________________, _______________ 

d) 6 verbos: _________, __________, _________, _________, 

___________, ____________          



 

3) Relacione as palavras destacadas nas frases com a classe gramatical 

correspondente. 

a) O cão ficou velho.                                      (  ) Verbo      

b) O jovem partiu para a guerra.                          (  ) Artigo 

c) O soldado era jovem.                                       (  ) Adjetivo 

d) O cão nunca esqueceu seu dono.                       (  ) Substantivo 

 

4) As tiras da Mafalda, personagem criada pelo argentino Quino, têm um 

humor inteligente e sagaz: a garota não tem medo de expor as verdades 

e o faz naturalmente, como se todas as coisas sérias não passassem de 

brincadeira de criança... Leia: 

 

Preencha o quadro abaixo, utilizando palavras da tirinha que correspondam 

às classificações gramaticais solicitadas: 



 

 

Apostila Língua portuguesa: 

 
Exercícios páginas: 66, 67, 68, 69. 
 
Acessar conteúdo Online em Portal Objetivo.  
Acesse em: www.objetivo.com.br  
 
Livro Paradidático: 
 
Faça um resumo da história do seu livro. Não esqueça de incluir todos os 

personagens da história. 

Tarefas de Casa: 16,17,18. 

Acesse conteúdo Online disponível no site do Objetivo. 
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