
Ficha de trabalho nº 5 

Proposta de resolução 

LABORATÓRIO GRAMATICAL-1 

1.-Observa as seguintes frases: 

a) Sorrisinho amarelo 

b) Rota pedestre 

c) Rota vicentina 

1.1. Identifica os adjetivos presentes nas frases. 

1.2. Testa a possibilidade de deslocação dos adjetivos para antes ou depois do nome. 

Amarelo sorrisinho, pedestre rota*, vicentina rota*. 

1.3. Identifica os que têm posição fixa. Pedestre e vicentina.  

1.4. Verifica a possibilidade de os adjetivos flexionarem em grau. 

Muito amarelo, muito pedestre*, rota muito vicentina*. 

1.5. Indica os adjetivos que são derivados de nomes. Pedestre, vicentina. 

 
 
1.6. Como podes observar, a classe de adjetivos divide-se em subclasses. Mas, para além de 

diferenças morfológicas e sintáticas, estas divisões sugerem diferenças semânticas. 

1.6.1. Completa, no teu caderno, as frases seguintes: 

 

 

 

 

 

 

Um adjetivo como “amarelo” denota a qualidade do nome “sorrisinho”. Chama-se por 

isso, adjetivo _QUALIFICATIVO__. Estes adjetivos atribuem uma determinada 

propriedade ou característica ao nome que acompanham. A sua posição típica é pós-

nominal e geralmente variam também em grau. 

Adjetivos como “vicentina”, “pedestre” classificam ou indicam __RELAÇÕES___com 

o nome a que se referem. Chamam-se, por isso, adjetivos relacionais. Derivam de uma 

base nominal, não apresentam variação em grau (*A revolta muito estudiantil), nem 

permitem a posição pré nominal (*A estudantil revolta). 



1.6.2 Agrupa os adjetivos de acordo com as características verificadas nos exercícios 

anteriores. 

Pedestre e vicentina são adjetivos relacionais e amarelo é qualificativo. 

LABORATÓRIO GRAMATICAL-2 

 as frases seguintes: 

a) Porque atrás de todo homem há sempre uma grande Moça (Danone) 

b) Lembre-se que você veio ao mundo graças a um bom bagageiro (Chevrolet) 

c) Mistura única de óleos alimentares (Becel) 

d) Os grandes mestres fotografam em Leicas (Leica) 

2.Identifica os adjetivos presentes nas frases anteriores. 

3.Identifica o Grupo Nominal ao qual pertencem os adjetivos que assinalaste no exercício 2. 

Uma grande Moça, um bom bagageiro, (a) mistura única, (os) óleos alimentares, os grandes 

mestres. 

4.- Relê as frases suprimindo os adjetivos. As frases mantêm-se gramaticais? 

SIM, mantêm o sentido, são gramaticais. 

5. Repara na colocação do adjetivo nas frases. 

5.1.Explica o significado de cada adjetivo de acordo com a posição que ocupa: 

a.1) Há sempre uma grande Moça 

a.2) Há sempre uma Moça grande 

b.1) Graças a um bom bagageiro 

b.2) Graças a um bagageiro bom 

c.1) Mistura única de óleos  

c.2) Única mistura de óleos  

d.1) Os grandes mestres fotografam em Leicas 

d.2) Os mestres grandes fotografam em Leicas. 



Há uma grande moça: aqui “grande” é uma qualidade única, particular desta pessoa. Uma 

pessoa eminente e ilustre. Pelo contrário em Há sempre uma moça grande, o sentido do 

adjetivo é só um, refere-se ao tamanho da pessoa. É o seu significado literal. 

*Moça= mulher no ditado “Atrás de todo homem há uma grande mulher”. 

Graças a um bom bagageiro/ graças a um bagageiro bom. No primeiro caso “bom” significa 

seguro, garantido; no segundo caso o seu significado é literal: conforme ao uso a que é 

destinado, próprio e de boa qualidade. 

Mistura única de óleos: apela para a extraordinária qualidade da mistura. No caso de única 

mistura de óleos, o adjetivo refere que só há uma, uma unidade. 

Os grandes mestres fotografam em Leicas/ os mestres grandes fotografam em Leicas. No caso 

da primeira opção “grandes” significa eminentes, notáveis, admiráveis. Na segunda refere-se 

ao tamanho. 

 

Como podes verificar, nas alíneas a1, b1, c1 e d1, o adjetivo particulariza o significado do nome 

a que se refere. 

No caso das frases das alíneas a2, b2, c2 e d2, o adjetivo exprime características inerentes ao 

nome a que se refere, uma qualidade própria do ser. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Como sabes, normalmente, a posição do adjetivo é depois do nome. 

 Nalguns casos acontece que se situa em posição anteposta: Tenho um lindo 

filho. Neste caso, chama-se adjetivo não restritivo por que particulariza o 

nome que acompanha. Pode-se falar de significado conotativo ou figurado, 

pois resulta da interpretação dos indivíduos, da sua subjetividade. 

Pelo contrário, normalmente em situação posposta, chama-se adjetivo 

restritivo ao que exprime características inerentes e próprias do nome que 

acompanha, com um significado mais objetivo. O adjetivo pode ser 

substituído por uma oração subordinada adjetiva relativa restritiva, por 

exemplo: fruta madura> A fruta que está madura. 

 



 

1.Indica os adjetivos dos constituintes frásicos a seguir: 

Menino pobre 

Caro amigo 

Um velho amigo 

2.Explica o seu significado. 

Menino sem recursos. O amigo é muito querido. O “velho” amigo: é um amigo de longa data. 

3.Muda a posição do adjetivo. 

O pobre menino. O amigo caro. Um amigo velho 

4.Explica o significado dos constituintes frásicos que formas-te. 

O menino é ingénuo ou digno de compaixão, é o mesmo que coitado. 

Caro é oneroso. Trata-se de um amigo que sai caro, por que nunca paga nem convida. 

É um amigo com idade avançada, o contrário de jovem. 

5.Indica a subclasse de adjetivo em cada caso. 

 Restritivo Não restritivo 

Um velho amigo  X 

O menino pobre X  

Uma senhora alta X  

Uma esplêndida mulher  X 

A Leica exibe dados originais X  

 

 

 
 

 

 

 


