
• Observe o mapa e pinte separando as regiões do Brasil.

Adjetivos

As palavras que dão 
características aos substantivos 

são chamadas de adjetivos.

Alegre, esperto e bonito são 
qualidades do Chico Bento.

Adjetivos  pátrios

É  o adjetivo que indica a nacionalidade ou o local  
de origem



• Transforme os substantivos em adjetivos. Veja o 
exemplo:

SUBSTANTIVOS ADJETIVOS

amor amoroso

sabor

chuva

atenção

bondade

medo

carinho

• Substitua a expressão destacada por um adjetivo. Veja o 
exemplo:

Animal da terraanimal terrestre

a) Lição de casa.............................................................................
b) Amor de mãe.............................................................................

c) Flor com cheiro.........................................................................

d) Ave da noite..............................................................................

e) Viagem por mar........................................................................

f) Azul do céu...............................................................................

g) Estrela que brilha......................................................................



• Indique com uma flecha o adjetivo a que se refere.

O menino esperto tem brinquedos novos.

a)Aquela menina bonita tem o nariz arrebitado.

b)Fábio é alto, de cabelos pretos e olhos amendoados.

c)Os vestidos são bordados e bonitos.

d) As flores perfumadas estão no vaso novo.

• Complete com características, ou seja, adjetivos. Veja o 
exemplo:

a)Quem tem bondade é bondoso.

b)Quem tem maldade é 

c)Quem tem inteligência é

d)Quem tem paciência é
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Cana de açúcar é uma planta originária da Ásia. De 
seu caule, extrai-se um caldo de sabor doce que é 

utilizado na fabricação de produtos, como açúcar e 
álcool.
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• O chão nosso de cada dia – SOLO
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Ponto final
Ponto de interrogação
Ponto de exclamação
Travessão



           Relembrando....
Técnicas de pintura

Molhe o giz no leite e use a imaginação!

Por achar a presidente Dilma Rousseff "uma coisa  
maravilhosa",  o  artista  plástico  Romero  Britto  
decidiu homenageá-la.

     



Alfredo Volpi

Era um pintor original, inventivo, que criou a sua própria 
linguagem. Suas famosas "bandeirinhas" remetem a uma 

leitura figurativa e seu abstracionismo geométrico fica 
evidente nas fachadas e na série de bandeiras e mastros de 

festas juninas.

       

http://artesehumordemulher.wordpress.com/pinturas-de-alfredo-volpi-2/
http://tocadasanta2.blogspot.com/2009/06/alfredo-volpi-o-pintor-das-bandeirinhas.html

