
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                  Centro Educacional Prof. Samuel 
Aluno(a):____________________________________________________________________________  

Professora: Edilene Teixeira     .     Série: 5º Ano   Data:10/08/2020              Coord. Pedagógica: Ana Carla                                                                                                                       

  

ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA 

1)  Passe as palavras abaixo para o plural: 

a) Balão: ___________________________________ 

b) Vaca: ____________________________________ 

c) Computador: _____________________________________ 

d) Moeda: _______________________________ 

e) Chave: ________________________________ 

f) Prato: _________________________________ 

g) Gato: _____________________________ 

h) Armário: ____________________________ 

 2)    Passe as frases abaixo para o singular: 

A)   As meninas gostam de comer bananas. 

R.:__________________________________________________________________________ 

B)   Os meninos saíram para brincar de carrinhos. 

R.: 

____________________________________________________________________________ 

C)   As mães estão fazendo compras. 

R.: 

____________________________________________________________________________ 

D)   Márcia ganhou presentes. 



 
 

 
 
 
 
 
 

R.: 

____________________________________________________________________________ 

3) Complete as frases com as palavras que estão no balão, usando-as no singular ou no plural: 

         

 

           

A)   As _____________________ estão limpas e arrumadas. 

B)   A menina gostou da sua  ___________________________ nova. 

C)   Na festa de Beatriz haviam muitas__________________________ coloridas. 

D)   O ____________________ do Marcos é do BEN 10. 

E)   A professora traz muitos _________________________ para a escola. 

4) Assinale a única alternativa em que todas as palavras estão flexionadas adequadamente: 

a) (  ) alemães, charlatães. 

b) (  ) catalões, escrivães. 

c) (  ) cães, tabeliões. 

d) (  ) capelões, pães. 

e) (  ) capitães, cidadões. 

 

5) A alternativa que possui o conjunto de palavras que se pluralizam com a mesma terminação 

é: 

a) ( ) fóssil, réptil. 

b) ( ) senil, míssil. 

c) ( ) barril, projetil. 

d) ( ) fuzil, útil. 
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6) Assinale a alternativa em que o plural está incorreto: 

a) ( ) velozeis. 

b) ( ) leões. 

c) ( ) plantões. 

d) ( ) vapores. 

 

7) O plural das palavras abaixo está CORRETO em: 

a) ( ) quartel – quartéis. 

b) ( ) capitão – capitões. 

c) ( ) fogão – fogãos. 

d) ( ) farol – faroles. 

 

8) Marque a alternativa cujos substantivos recebem o acréscimo de ‘es’ para a marcação do 

plural: 

a) cor, hambúrguer, hotel. 

b) humor, mulher, anel. 

c) colher, cor, chafariz. 

d) sabor, cadeira, elevador. 

e) rumor, chafariz, céu. 

 

 


