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Nome: __________________________________________________ 
 

Revisão de Língua Portuguesa 
 

1) Escreva o nome das figuras e complete com o diminutivo. 

 

 

 

a) ____________________ pequeno é _______________________ 

b) ____________________ pequeno é _______________________ 

c) ____________________ pequeno é _______________________ 

d) ____________________ pequeno é _______________________ 

2) Leia. 

 Pato grande é patão. 

 Rato grande é ratão. 

 Gato grande é gatão. 

 Agora preste atenção! 

 Quando o leão é grande, 

 Não pode ser leão, 

 Pois um leão muito grande 

 É mesmo um leãozão. 

a) Complete as colunas com palavras do poema. Veja o exemplo. 

 Substantivos                 Aumentativos 

pato        patão 

_________________________    _________________________ 

_________________________    _________________________ 

_________________________    _________________________ 

_________________________    _________________________ 

b) Agora, circule no texto as palavras terminadas em ão que não são aumentativos. 
 
3) Escreva o diminutivo destes substantivos. 

a) copo ____________________   b) ponta _____________________ 

c) talo _____________________   d) sabão_____________________ 



 

* Observe as palavras que você escreveu e marque a resposta correta. 

(     ) Para formar o diminutivo, sempre acrescentamos a terminação –inho ou –inha. 

(     ) Para formar o diminutivo, acrescentamos a terminação –inho ou –inha ou –zinho ou 

–zinha. 

4) Complete a história com os adjetivos do quadro. 

 

 
 
 
 
 
 Lucas era um menino ________________, ________________ e muito 

______________. Tinha cabelos ________________ e _______________. Sua testa era 

_______________ e seus olhos, _____________________.  

 Um dia sonhou com balões de várias cores: _______________, _______________, 

_______________ e ________________. Os balões eram ______________ e 

______________. Lucas foi estourando um a um. 

 Acordou __________________ e contou para o pai o sonho ______________ que 

teve.  

a) Copie do texto os adjetivos que indicam cor. 

________________________________________________________________________ 

5) Leia e circule os adjetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Copie a frase em que os adjetivos aparecem depois do substantivo. 

________________________________________________________________________ 

b) Copie a frase em que o adjetivo aparece antes do substantivo. 

________________________________________________________________________ 

grandes – castanhos – verdes – amarelos – magro – bonito – 

educado – azuis – vermelhos – leves – alto – larga – 

brilhantes – contente – lisos.  

Sou um fantasma 
corajoso, forte, ruim 
e terrível! Adoro dar 

um bom susto! 

Uaaaaiii !! 



 

6) Marque com um X as características que podem se referir a um gato. 

(    ) comilão   (    ) preguiçoso  (    ) falante   (    ) veloz 

(    ) mansinho  (    ) estudioso (    ) bravo  (    ) peludo 

* Agora, complete: 

a) As palavras que você marcou são ____________________________________. 

7) Complete as frases com o plural da palavra destacada. 

a) O embaixador do Brasil na Argentina encontrou-se com os ______________________ 

de outros países em Brasília. 

b) A mandioca é uma raiz. Uma alimentação saudável deve incluir outras _____________ 

comestíveis, como a beterraba e a cenoura. 

c) Minha próxima viagem é para Curitiba. Já fiz várias _________________ com meus 

pais para o Sul do Brasil. 

 

8) Escreva as frases no plural. 

a) O tubarão é feroz. 

________________________________________________________________________ 

b) O girassol é amarelo. 

________________________________________________________________________ 

c) A mãe está feliz.  

________________________________________________________________________ 

d) O trem está parado. 

________________________________________________________________________ 

 

9) Escreva as frases a seguir, mudando os sinais de pontuação. 

a) O jogador fez um belo gol. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) Está na hora de tomar um sorvete.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 



 

10) Coloque os sinais de pontuação que faltam no bilhete. 

 

 

 
  
 
 
 
 
11) Escreva o antônimo destas palavras. 

a) fracos  ___________________________ 

b) fechados  ___________________________ 

c) mau ___________________________ 

d) bravo ___________________________ 

e) amigo ___________________________ 

f) alto  ___________________________ 

 

12) Complete as frases a seguir com um artigo adequado. 

a) ____ bola é ____ brinquedo universal, encontrada em todos _____ países do mundo. 

b) _____ imaginação das crianças pode transformar qualquer objeto em ____ brinquedo 

divertido.  

c) _____ cabo de vassoura pode virar ______ cavalinho; _____ caixa de papelão, ______ 

berço de  ______ boneca. 

 

13) Ditado: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 

Eu não consigo encontrar meu caderno de lições 

Será que eu o deixei na escola 

Alguém o viu aqui em casa 

Eu já procurei na estante e no escritório 

Por favor, me ajudem 

     Daniel 


