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Classes de Palavras 
 

(1) Substantivo 
(2) Verbo 
(3) Adjetivo 
(4) Numeral 
(5) Advérbio 
(6) Pronome 
(7) Artigo 

Classifique as palavras sublinhadas de acordo com a numeração da classe de 
palavras. 

A) As pessoas estão felizes. (  ) 

B) Meus amigos viajaram. (  )   

C) Ontem, estava fio. (  ) 

D) Eu estudo e ajudo minha família. (  ) 

E) Eu tenho um carrinho de madeira. (  ) 

F) Choveu. (  ) 

G) As convidadas chegaram.  (  ) 

H) O livro é meu. (  ) 

I) Comprei duas televisões. 

J) Kelly levantou lentamente. (  ) 

K) Eu desenho muito bem. (  ) 

L) Luma fez um desenho muito bonito. (  ) 

M) Maria estava doente. 

N) A professora acredita no seu potencial. (  ) 

O) Nós vamos amanhã. 

P) Amanhã fará muito frio. 

Q) Um dia chego lá. 

R) Certamente, ficarão gratos. 

S) Penso que ficaram felizes. 
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Com base no que vimos na aula e na apostila, responda às questões:  

1. Como surgiu o trabalho?  
O trabalho surgiu para satisfazer as necessidades básicas dos seres humanos, 
ainda na pré-história. 

 

2. O que é trabalho servil?  
O trabalho servil se dá quando camponeses trabalham em troca de moradia e 
proteção de nobres, não há remuneração, porém difere do trabalho escravo, 
pois os camponeses são livres para deixar as terras de seus senhores. 
 

3. O que é trabalho assalariado?  
Trabalho onde se recebe remuneração pelos serviços prestados, sejam elas 
diárias, semanais ou mensais. 

 
4. Quando surgiu a Organização Internacional do Trabalho?  

A organização internacional do trabalho surgiu em 1919. 
 

5. Quais são os valores do trabalho? 
Resposta pessoal. Sugestão: valor pessoal: o que o trabalho me proporciona, 
quais os benefícios que traz pra mina vida e pra minha família. 
Valor social: qual a contribuição do trabalho para a sociedade.  
Valor econômico: que garante a subsistência do trabalhador e o 
desenvolvimento. 

 
 

6. O que é agricultura?  
A agricultura é uma das mais importantes atividades econômicas para os seres 
humanos e consiste no cultivo de diversos produtos que servem para o 
sustento do homem. 
 

7. Qual é a mais antiga das atividades econômicas?  
       O extrativismo. 
 
8. O trabalho humano envolve vários setores da economia, quais são eles?  

Setor primário, secundário e terciário. 
 
 

9. Como é chamado o cultivo de uma única cultura?  
    O cultivo de uma única cultura é chamado de monocultura. 
 
10. Escreva um pequeno texto sobre o que você pensa a respeito do trabalho 
infantil? 


