
                         

 

 

ATIVIDADE DE AMPLIAÇÃO VOCABULAR 

1. Observe o exemple destacado abaixo:  
 

MÁQUINA está para ÓLEO como HOMEM está para SANGUE 
 

Identifique a relação estabelecida entre as duas palavras destacadas, preenchendo a linha em branco, 
de acordo com essa mesma relação.  
 

a) Navio está para âncora como carro  está para ____________________________.  
 

b) Cabeça está para boné como mãos está para ____________________________.  
 

c) Peso está para quilo como distância está para ____________________________.  
 

d) Refrigerador está para carne como banco está para ________________________.  
 

e) Parede está para tinta como papel está para _____________________________.  
 

f) Água está para gelo como suco está para _____________________________.  
 

2. Observe o exemple destacado ao lado:  VIDRO – LATA – GARRAFA – CAIXA → RECIPIENTE  
 

Indique uma (ou mais) palavra (s), de sentido geral, que nomeie os conjuntos abaixo.  

a) pantera – sussuarana – leão – gato  → ___________________________________.  
 

b) crânio – costela – fêmur – tíbia  → ___________________________________.  
 

c) brinco – colar – pulseira – anel → ___________________________________. 
 

d) trigo – milho – feijão – arroz → ___________________________________. 

3. PEGADINHAS DA LÍNGUA  

 

 

Use as palavras do quadro abaixo para completar os trechos abaixo:  

Quando você não sabe ... 
 

se o _____________________ da letra é grave ou agudo. 
 

se senta no ___________________ do banco do lado esquerdo ou direito do ônibus.  
 
 

qual é a ________________ da loja que fica o produto que você procura. 
 

qual é o horário da _________________do filme que você quer assistir.  
 
 

se a _________________ de férias da sua família  será, outra vez, para o interior, se for, vou preferir que eles  
 

________________ sozinhos.   
 
 

se ________________________ será feriado. 
 

se a ____________________ de Natal que seu pai ganha do trabalho terá chocolate.   
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VIAGEM/VIAJEM – ACENTO/ASSENTO – SEÇÃO/SESSÃO – CESTA/SEXTA 
Quando você não sabe ... 
se o _____________________ da letra é grave ou agudo. 
se senta no ___________________ do banco do lado esquerdo ou direito.  
qual é a ________________ da loja que fica o produto que você procura. 
qual é o horário da _________________do filme que você quer assistir.  
se a _________________ de férias será, outra vez, para o interior ou se você e sua família   
______________________ para uma bela cidade litorânea.  
se ________________________ será feriado. 
se a ____________________ de Natal que seu pai ganha do trabalho terá chocolate.   
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GABARITO 
 

1. a) freio  
b) luva 
c) metro  
d) dinheiro 
e) caneta/lápis  
f) sorvete/picolé/geladinho   

 
2. a) felino 

b) ossos humanos  
c) acessórios  
d) cereais/grãos/sementes 
 

3. acento – assento 
seção – sessão  
viagem – viajem  
sexta – cesta  
 




