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um cão pequeno um cão normal um cão grande

Existem outros sufixos que indicam grau diminutivo
ou aumentativo.

Sufixos diminutivos Sufixos aumentativos

-inho
-ito
-eco
-eta

-ilho
-ico
-ebre
-ota

-ão
-arrão
-anzil
-onha

-arão
-arra
-ázio
-aça

DIMINUTIVO NORMAL AUMENTATIVO

CARRINHO

GATINHO

CASINHA

CARRO

GATO

CASA

CARRÃO

GATARRÃO

CASARÃO
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Dá ideia de pequenez (cãozinho), mas
também pode expressar outros sentidos
(Ex.: avozinha – expressa carinho).

Uma bela casinha.

Exemplo: cão

Uma bela casa.

Dá ideia de grandeza (canzarrão), mas
também pode expressar outros sentidos
(Ex.: caratonha – sentido depreciativo).

Um belo casarão.

Dá ideia de pequenez (cãozinho), mas
também pode expressar outros sentidos
(Ex.: avozinha – expressa carinho).

Uma bela casinha.

Exemplo: cão

Uma bela casa.

Dá ideia de grandeza (canzarrão), mas
também pode expressar outros sentidos
(Ex.: caratonha – sentido depreciativo).

Um belo casarão.

Dá ideia de pequenez (cãozinho), mas
também pode expressar outros sentidos
(Ex.: avozinha – expressa carinho).

Uma bela casinha.

Exemplo: cão

Uma bela casa.

Dá ideia de grandeza (canzarrão), mas
também pode expressar outros sentidos
(Ex.: caratonha – sentido depreciativo).

Um belo casarão.



Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

GRAMÁTICA
RUBRICA :

1 – Completa, escrevendo os nomes nos graus indicados, como nos
exemplos.

O grau dos nomes: diminutivo/normal/aumentativo

DIMINUTIVO NORMAL AUMENTATIVO
GRAU GRAU GRAU

rato

camisola

garrafa

rapagão

saleta

corpanzil

chapeuzinho

caixa

2 – Lê o texto. Sublinha os nomes que estão no grau aumentativo.

3 – Escreve o diminutivo das palavras que sublinhaste no texto.

Na terra do gigante,
casa é casarão
barca é barcaça
nariz é narigão
boca é bocarra

Cabeça, cabeçorra
e cão, canzarrão!
– Ão! Ão!
É aquele barulhão!

Conceição Dinis

Na terra do gigante



Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

GRAMÁTICA
RUBRICA :

1 – Faz as ligações convenientes.

O grau dos nomes: diminutivo/normal/aumentativo

coelhão gatarrão

gatinho homenzinho

cãozinho cabeçorra

homenzarrão barquinho

carrinho coelhinho

barcaço narigão

cabecinha canzarrão

macacão carrão

porquinho porcão

passarão livrinho

narizinho macaquinho

livralhão passarinho



1 – Pinta da mesma cor, os nomes e seus graus correspondentes:

2 – Escreve o grau aumentativo dos nomes.

muralha       ratazana       pedragulho        corpanzil
florzona        festaça         colheraça        mulheraça

AUMENTATIVO

O grau dos nomes: diminutivo/normal/aumentativo

Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

GRAMÁTICA
RUBRICA :

NORMAL DIMINUTIVOAUMENTATIVO
GRAU GRAUGRAU

COPO SALÃO LIMÃOZINHO

SALA RICAÇO VOZINHA

RICO RAPAGÃO SALINHA

MONTE FACALHÃO RIQUINHO

AMIGO MONTANHA COPINHO 

PAPEL LIMONAÇO PAPELINHO 

RAPAZ COPÁZIO MONTINHO

FACA VOZEIRÃO AMIGUINHO 

LIMÃO AMIGÃO RAPAZINHO

VOZ PAPELÃO FAQUINHA

corpo
festa

colher
rato

mulher
pedra

flor
muro



1 – Diz em que graus se encontram os nomes:

O grau dos nomes: diminutivo/normal/aumentativo

Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

GRAMÁTICA
RUBRICA :

2 – Escreve o grau diminutivo dos nomes.

namorico       casquinha       barbicha        chuvinha
ilhota        frangote         estatueta        casquinha

DIMINUTIVO

cova
chuva
casca

frango

estátua
barba

namoro
ilha

cachorrinho

GRAU

ruela

GRAU

abelha cavalão

indiozito asa

bola pezão

rapazinho gotícula

sapatão portão

farol rocha

pernão lapisinho

diminutivo


