
 

 

 

 

                                       

 

 
Pensaremos naquelas meninas que viviam na janela; 

Uma que se chamava Arabela, outra que se chamou Carolina. 

Arabela acendia a vela. Carolina brincava na oficina. 

Arabela gostava de maçã. Carolina só comia romã 

Carolina jogava peteca. Arabela queria apenas a boneca. 

Arabela tinha um irmão, o João. Carolina tinha uma tia, a Maria. 

Arabela morava em Canindé. Já Carolina era em São José  

01. Pinte no texto todas as palavras que dá nome a algum ser. 
 Copie essas palavras abaixo, separando-as em grupos: 

 
 

 
02. Vamos escrever nomes que são substantivos comuns: 
 Nome de uma fruta: __________, ___________ 
 Nome de animais: ___________, ___________,  
 Nome de objetos: __________, ___________ 
 Qualquer nome de alguma coisa: ___________, __________. 

 

03. Nas frases abaixo, pinte de verde os substantivos comuns: 
a. Maria gosta de comer banana. 
b. Sérgio tem um cachorro de estimação. 
c. O livro está em cima da mesa. 
d. Tem muito limão dentro do balde de dona Maria.  

SUBSTANTIVO 

PESSOAS brinquedo Cidade 
lugar 

Frutas Objetos 

Todas essas palavras que você pintou e agora dividiu em grupos são substantivos. 
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04. Vamos escrever nomes que são substantivos próprios: 
 Nome de uma pessoa: _________________________________ 
 Nome de um cachorro: _________________________________ 
 Nome de uma cidade: _________________________________ 
 Nome da nossa escola: _________________________________ 

 

05. Nas frases abaixo, pinte de vermelho os substantivos próprios: 
a. Maria e João são alunos na Escola Maria Aragão. 
b. Sérgio tem um cachorro de estimação que se chama Rex. 
c. Dona Celeste tem uma casa em São Paulo. 
d. A escola Elias Feitosa fica em São José dos Mouras. 

06. Leia as frases e circule os substantivos: 
a. A menina gosta de brincar com sua boneca. 
b. O menino mora em uma casa simples em São Luís. 
c. Lucas come banana com farinha no seu prato preferido. 
d. Lima Campos é uma cidade bela, que fica no Maranhão. 
e. O Brasil é um país que se joga muito futebol. 
 

07. Pinte de azul os substantivos próprios e de amarelo os 
substantivos comuns. 

    
 

08. Escreva o que é substantivo. Você sabe dizer? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
   

MOLA 

SÃO PAULO 

CACHORRO 

TOTÓ 

CADEIRA 

SAPATO 

MARIANA 

ANIMAL 

PEDREIRAS 

JOÃO 

COLA 

MACACO 

SALETE 

SÃO JOSÉ 

ESCOLA MARIA SÁ 

MARANHÃO 

SOPA 

MANGA 

MIMOSA 

UVA 


