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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Atividade de Língua Portuguesa- Sufixos , prefixos e orações subordinadas 

1.Preencha as lacunas com as conjunções subordinadas:quando, porque, desde que, 

que, embora. 

a.Nós voltamos cedo __________ não havia ninguém na fazenda. 

b.Ele receberá seu pagamento __________volte mais cedo. 

c. __________ você não aceite sou sua melhor opção. 

d. __________ Maria chegou fez-se festa em meu coração. 

e.Preciso __________ você preencha essas atividades. 

 

2. Observe as imagens abaixo: 

  

 

 

A. As palavras que preenchem corretamente as 

lacunas do texto ao lado são: 

a.(   )racismo e pás. 

 

b.(   )rassismo e páz. 

 

c.(   )racismo e paz. 

B.Assinale na alternativa que apresenta as  palavras 

que preenchem corretamente as lacunas do texto ao 

lado: 

a.(   )consciensia, consciensia ,  racismo, desaparece. 

 

b.(   )rassismo , conciência , conciencia, dezaparece 

 

c.(   )consciência, consciência , racismo, desaparece. 
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3. Leia atentamente os trechos de  canções abaixo e encontre palavras formadas por 

derivação prefixal , em seguida destaque o prefixo. 

 

 

 __________      __________  

 

 

 

 __________, __________ , __________ 

 

 

  

4. Leia atentamente os trechos de canções abaixo e encontre palavras formadas por 

derivação sufixal , em seguida destaque o sufixo. 

 

 __________   

 

 

  __________ 

5.Coloque (DP) para derivação prefixal e (DS) para derivação sufixal: 

 

C.As letras que preenchem corretamente as 

lacunas das  palavras  ao lado são: 

 

a.(   )-( s,x,s,s,x,s,x) 

 

b.(   )-( s, x, s, z, ch, s, x) 

 

c.(   )-( c, ch, s, s, ch, s, ch) 
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a.(    ) tristonho 

b.(   ) risonho 

c.(   ) infeliz 

d.(   ) ex-aluno 

e.(   ) casinha 

f.(   )incorreto 

g.(   ) descrer 

h.(   ) incapaz 

i.(    )papelaria 

j.(   )barbearia 

k.(   )reler 

l.(   )atualizar 

m.(   )borracharia 

n.(   )desleal 

o.(   )felizmente 

6. Botão de rosa 

 

Nos recôncavos da vida 
jaz a morte. 

                Germinando 
no silêncio. 

                Floresce 
Como um girassol no escuro. 

De repente vai se abrir. 
No meio da vida, a morte 

jaz profundamente viva. 
 
(MELLO, Thiago de. Faz escuro mas eu canto. 4. ed. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1978. p.64.) 

 

Após a leitura do texto destaque uma palavra que seja formada por derivação prefixal 

e outra formada por derivação sufixal. 

__________________   , ________________________ 


