
 

 

Nível: A1 

Formação do plural 

1. Lê a informação abaixo que exemplifica como se forma o plural. 

 

Nomes terminados em… Singular  Plural  

… vogais                      �  

                                     � 

Gata 

Mãe 

Gatas 

Mães 

… –m                           �  Bombom Bombons 

… –ão                          � 

                                     � 

                                     � 

Vulcão 

Alemão  

Mão  

Vulcões 

Alemães 

Mãos  

… –n, –r e –z              � Nariz  Narizes 

… –s                             � Ananás  Ananases  

… –al, –el, –ol, –ul    � 

                                     � 

Papel  

Azul  

Papéis 

Azuis  

… –il                            � 

                                     � 

Gentil  

Fácil  

Gentis  

Fáceis  

 

Atenção: há palavras cuja formação do plural não segue as regras normais. 

Ex.: um mal –> dois males; um lápis –> dois lápis.  

 

2. Lê o diálogo abaixo. Escreve as palavras no plural.  

 

Pedro: – Olá, Joana! Como estás? 

Joana: – Estou bem, e tu?  

Pedro: – Também estou bem. Há muito tempo que 

não te vejo. A última vez que nos encontrámos 

estavas com dois (1) ____________ (rapaz) a passear 

os teus (2) ____________ (cão). 

Joana: – Sim, lembro-me. Eram os meus (3) 

____________ (primo).  

Pedro: – Sabes, agora também tenho dois (4) ____________ (cão): o Tico e o Teco.  



 

 

Joana: – A sério? E como são os teus (5) ____________ (cão)? 

Pedro: – São (6) ____________ (castanho) e parecem dois (7) ____________ (leão)!  

Joana: – Dois (8) ____________ (leão) …!? 

Pedro: – Sim. Grandes e fortes. Metem respeito! Ainda no outro dia, quando os fui passear, 

uns (9) ____________ (homem) disseram-me exatamente isso: «Estes (10) ____________ 

(animal) parecem mesmo dois (11) ____________ (leão)!» 

Joana: – Devem ser muito (12) ____________ (bonito).  

Pedro: – Pois são. Um dia vamos passear os nossos (13) ____________ (cão) juntos, que te 

parece? 

 

3. Preenche os espaços em branco com as palavras no plural.  

 

1) Eu tenho um irmão e duas _____________ (irmã). 

2) Gosto muito dos _____________ (jardim) do palácio de Versailles. 

3) Preciso de cinco _____________ (limão) para fazer uma limonada.  

4) Quero dois _____________ (pão). 

5) O João e o Francisco são _____________ (irmão) da Maria. 

6) Os animais em cativeiro são mais ________(infeliz) do que os animais que vivem em 

liberdade. 

7) A minha irmã tem uma paixão por _____________ (animal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluções: 2. 1) rapazes; 2) cães; 3) primos; 4) cães; 5) cães; 6) castanhos; 7) leões; 8) leões; 9) homens; 10) animais; 

11) leões; 12) bonitos; 13) cães.  

3. 1) irmãs; 2) jardins; 3) limões; 4) pães; 5) irmãos; 6) infelizes; 7) animais.  


