
Goiânia,16 de SETEMBRO de 2020. 

Professora: Jéssica Vieira de Freitas Série:______________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ATIVIDADE DE PORTUGUÊS 

Os nomes podem ser próprios ou comuns.Os nomes próprios designam algo 

único e determinado.Os nomes comuns referem-se a todos os membros de uma 

classe.Alguns nomes comuns chamam-se coletivos quando designamum 

conjunto de entidades ou objetos do mesmo tipo. 

1.Complete com o coletivo das palavras sublinhadas: 

a) O meu ______________________de chaves está com você? 

b) Pobre elefante! Perdeu – se dá _____________________________________. 

c) Vimos tantos navios! Era uma verdadeira _____________________________. 

d) Pescam vários peixes daquele_____________________________________. 

2. Faça uma frase com o coletivo de cada figura:  

 



3. Faça a correspondência correta. 

Nomes coletivos 

a) bando 

b) cáfila 

c) enxame 

d) batalhão 

e) matilha 

f) pomar 

g) turma 

h) pinhal 

i) biblioteca 

j) frota 

k) constelação 

l) olival 

Significados 

1) conjunto de aves 

2) conjunto de livros 

3) conjunto de camelos 

4) conjunto de estrelas 

5) conjunto de abelhas 

6) conjunto de soldados 

7) conjunto de barcos 

8) conjunto de cães 

9) conjunto de oliveiras 

10) conjunto de pinheiros 

11) conjunto de árvores de frutos 

12) conjunto de alunos 

4. Sublinhe os substantivos coletivos: 

a) Na casa de vovó, há um pomar. 

b) Faz uma década que comprei aquela casa. 

c) Copiei todo o alfabeto. 

d) Mariana ganhou um álbum para fotos. 

e) Tem um cardume no aquário. 



O gênero do substantivo é classificado como feminino e masculino e para 

determinar palavras se uma palavra é feminina ou masculina é utilizado artigos 

antes das palavras ou até mesmo no final da palavra o que pode definir se ela é 

feminina ou masculina. 

5. Escreva M para masculino e F para feminino: 

( ) genro  

( ) cavaleiro  

( ) gata 

( ) rainha  

( ) príncipe  

( ) juiz 

( ) ladra  

( ) comadre  

( ) duquesa 

( ) avó  

( ) abelha  

( ) bode 

6.Escreva no feminino: 

menino_________________________ primo_____________________ 

aluno__________________________ avô_______________________ 

pai____________________________ tio________________________ 

professor_______________________ amigo_____________________ 

irmão_________________________ bisavô_____________________ 

7.Passe as frases para o masculi8no: 

a) A vaca está no pasto. 

__________________________________________________________________ 

b) A cabra bebeu água. 

__________________________________________________________________ 



c) Eu sou a madrinha da menina. 

__________________________________________________________________ 

d) A pavoa fugiu assustada da leoa. 

.__________________________________________________________________ 

8.Complete com o feminino: 

a) O carneiro e a ____________________________fornecem lã. 

b) Meu genro é gordo, mas minha _________________________ não é. 

c) Convidei meu pai e minha ______________ para o almoço. 

d) O zangão voou, mas a ___________________ ficou na flor. 

e) Enquanto o ator gritava, a __________________________ fugia correndo. 

f) O príncipe é bravo, mas a ________________________ é carinhosa. 

9.Escreva as palavras que sua professora ditar.  

__________________________                            

  __________________________ 

__________________________                            

___________________________ 

_________________________                              

___________________________ 

________________________                                

___________________________ 

 

 

Brinque bastante, mas não deixe de caprichar!!! 


