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PORTUGUÊS 

 

Atividade de fixação - Dicionário 

 

→ Responda as atividades abaixo em seu caderno de Português. 

 

1) Verbete é cada uma das palavras do dicionário, com seus significados, explicações, 

informações, exemplos, etc. Consulte a página de dicionário que reproduzimos e 

responda:  
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a) No verbete falar, por que, em sua opinião, os significados dessa palavra vêm numerados?  

 

b) No verbete falacioso, há indicação da pronúncia dessa palavra, no singular e no plural. No 

singular, ela é pronunciada com a vogal o aberta ou fechada? E no plural?  

 

c) Qual é o feminino de faisão? E o plural? 

 

d) Na frase “A enfermeira envolveu o braço machucado com uma fai__a”, a última palavra é 

grafada com x ou ch?  

 

e) No verbete fada, há a abreviatura sf, que indica que essa palavra é um substantivo feminino. 

Localize na página outras duas palavras que também sejam substantivos femininos.  

 

f) No final do verbete fácil, há a abreviatura antôn, que significa antônimo (palavra que tem 

significado oposto à de outra). Quais são os antônimos de fácil, facilidade e facilitar? 

 

2) Além da ordem alfabética, costuma haver nos dicionários outro recurso para nos ajudar 

a encontrar as palavras. São as palavras-índices ou palavras-guias, que se localizam no 

alto de cada uma das páginas dessas obras. Na página do dicionário que foi reproduzida: 

a) Quais são as palavras-índices? 

b) Essas palavras, além de se encontrarem no alto, em que outro local da página estão? 

c) Conclua: Para que servem as palavras-índices? 

 

3) Para encontrar uma palavra no dicionário, baseamo-nos na ordem alfabética da primeira 

letra, depois da segunda, e assim sucessivamente. Por exemplo, na página do dicionário 

reproduzida, a sequência de palavras falange, falar e falatório segue esta ordem: 
 

 
 

a) Nessa sequência, a partir de que letra as palavras passam a se diferenciar? 
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b) Seguindo o exemplo da sequência considerada, coloque em ordem alfabética estas palavras 

empregadas na fábula: 

 

cantou – cigarra – farra – chega –  alegria – formiga – renitente – imprevidente 
 

 

4) Observe esta definição retirada de um dicionário. 

 
 

Assinante 1.adj. 2.s. 1 – que(m) assina um papel, documento, etc. 2 – que(m) recebe 

produto ou serviço por meio de assinatura (contrato) 
 

 

• Existem palavras que podem ter mais de um significado, como a que está exemplificada acima. 

Ao procurarmos o significado dessas palavras precisamos verificar se este se encaixa no 

contexto da frase em que se encontra. Leia as frases abaixo e assinale com qual significado a 

palavra “assinante” se encaixa (1 ou 2). 

 

(  ) Como assinante do Jornal Gazeta do Povo, você receberá muitas vantagens! 

(  ) O homem foi procurado pelo banco porque era o assinante de um cheque sem fundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


