
 3º ano Nº 02                                                   

                                                                     
                                                        

Nome: __________________________________________________ 
 

Atividade de Língua Portuguesa 
 
1) Observe a pintura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Agora, escreva o nome de tudo que você vê. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Os nomes que você escreveu são chamados de substantivos. Substantivo é a 

palavra que dá nome a pessoas, animais, lugares, objetos, sentimentos, enfim, a 

todos os seres. 

 Leia. 
 
Infância 
  
Aninha 
pula amarelinha  
Henrique 
brinca de pique 
Marília 
de mãe e filha 
Marcelo  
é o rei do castelo 
Mariazinha 
sua rainha  
Carola  
brinca de bola 
Renato 
de gato e rato 



João 
de polícia e ladrão 
Joaquim  
anda de patins  
Tieta 
de bicicleta e 
Janete 
de patinete 
Lucinha! 
Eu estou sozinha. 
Você quer brincar comigo? 
 
Sônia Miranda. Pra boi dormir (trecho) 

 
2) Complete com substantivos comuns do texto. 
 
a) nomes de pessoas: _____________________________________________________ 

b) nomes de animais: ______________________________________________________ 

c) nomes de lugares: _______________________________________________________ 

d) nomes de brinquedos: ____________________________________________________ 

 

3) Complete com os substantivos próprios do texto: 

a) Meninas       b) Meninos 

______________________   __________________________ 

______________________   __________________________ 

______________________   __________________________ 

______________________   __________________________ 

______________________   __________________________ 

 

4) Leia o texto e responda ao que se pede. 

 Há muito tempo, num reino distante, viviam um rei e uma rainha justos e bons. Mas 

não tinham filhos, até que nasceu a pequena princesa Aurora, linda como a manhã. O rei 

Estêvão anunciou que a princesinha mais tarde se casaria com o filho do rei vizinho, 

Filipe. Para o batizado da princesa, veio gente de toda parte. E até mesmo três boas 

fadas. 

a) Circule os substantivos próprios com lápis vermelho. 

b) Esses substantivos estão escritos com letra inicial: _______________________ 

c) Copie-os abaixo. 

_____________________________________________________________________ 



 
5) Separe as palavras em sílabas e classifique-as em: monossílaba, dissílaba, trissílaba 
ou polissílaba. 
 
a) fim = ________________________________________________________________ 

b) telefone = ____________________________________________________________ 

c) caderno = ____________________________________________________________ 

d) campo = _____________________________________________________________ 

e) pá = _________________________________________________________________ 

f) floresta = _____________________________________________________________ 

g) rinoceronte = __________________________________________________________ 

h) copo = _______________________________________________________________ 

 

6) Complete as frases com o coletivo adequado ao substantivo destacado. Siga o 

exemplo. 

Na fazenda do meu avô, há muitos bois. Na verdade, ele tem uma manada enorme. 

a) Na __________________ do Cerrado brasileiro, encontramos plantas úteis como o 

buriti e o babaçu. 

b) No rio Araguaia, peixes grandes como os tucunarés perseguem um _______________ 

de pacus e piranhas. 

c) As abelhas visitam sempre o muricizeiro, árvore que dá o murici. As flores são 

atraentes para o ______________________. 


