Nome ____________________________ Data ____________

Novo, nova, novos, novas
1. Lê.

2. Liga as palavras.
a) camisola 

 novo

b) sandálias 

 nova

c) vestido 

 novos

d) sapatos 

 novas

3. Preenche os espaços com as palavras do quadro.

O Ivo joga à bola.
A bola é _______________(1) e preta.
As meias são _______________(2).
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novas
branca

4. Escreve amarelo, amarela, amarelos, amarelas.
a) camisa _______________
b) sapatos _______________
c) chinelo _______________
d) botas _______________
e) meias _______________
f) casaco _______________
g) saia _______________
h) vestido _______________
i) camisolas _______________

6. Lê
O menino vai para a escola.
Ele tem uma camisola vermelha e umas calças castanhas.
Ele leva uma mochila preta e dois cadernos amarelos.

7. Desenha e pinta de acordo com o texto que leste.

Soluções:
2.a) camisola nova; b) sandálias novas; c) vestido novo; d) sapatos novos
3. (1) branca; (2) novas
4. a) amarelo; b) amarelos; c) amarelo; d) amarelas; e) amarelas; f) amarelo; g) amarela; h) amarelo; i) amarelas

Nome ____________________________ Data ____________

Novo ou nova, velho ou velha?
1. Preenche os espaços com as palavras: novo, nova, novos ou novas.
a) — Eu tenho uma bicicleta ____________.
b) Os patins do Paulo são _______________.
c) — Rute, vai buscar as botas __________ que estão dentro do roupeiro.
d) — Já usei o meu casaco _____________. Ele é quentinho.

2. Preenche os espaços com as palavras: velho, velha, velhos ou velhas.
a) — Vou deitar fora as revistas _______________.
b) — Eu vesti a camisola ______________.
c) — Os sapatos ____________ estão dentro da caixa.
d) — Eu vejo ali um carro __________.

3. Preenche os espaços com as palavras: alto, alta, altos ou altas.
a) — Ao lado da tua casa há uma montanha ______________.
b) — O João é um rapaz_______________.
c) — Na mata há muitas árvores ____________.
d) — Os meus amigos vivem naqueles prédios _____________.

Soluções:
1. a) nova; b) novos; c) novas; d) novo
2. a) velhas; b) velha; c) velhos; d) velho
3. a) alta; b) alto; c) altas, d) altos

