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PORTUGUÊS – (-ESA, -EZA)  

Leia este trecho da crônica Brinquedos, de Rubem Alves e observe a palavra 
destacada:  

 

“ Que coisa mais misteriosa, mais bonita: que nós sejamos capazes de ter alegrias e 
tristezas por causa de coisas que não existem.”  

 

A terminação –eza é empregada para formar substantivo derivado de adjetivo. 
Veja:  

        Adjetivo      Substantivo 

        Triste  ͢      Tristeza 

        Belo  ͢      Beleza 

 

 

 Já a terminação –esa é empregada para formar o feminino de alguns 
substantivos. Veja: 

 

 

 

 

 

 

1. Escreva uma frase com o feminino das palavras abaixo: 

 

a. Príncipe 

 

b. Duque  

 

c. Barão  

Masculino                                        Feminino 

Camponês               ͢                         camponesa 

Português                ͢                         portuguesa 



  

 

d. Chinês 

 

2. Escreva os substantivos terminados em –eza derivados dos adjetivos abaixo. 
Veja o exemplo: 

 

3. Observe os adjetivos pátrios do quadro. Depois, leia as frases abaixo e 
complete-as.  

 

 

 

 

a. Ele nasceu na França, portanto é francês. Ela nasceu na Holanda, portanto 
é______________________.   

 

b. Em restaurante chinês come-se comida típica__________________________.  

 

c. É ___________________ o homem que nasceu na Inglaterra; é 

Adjetivo Substantivo 

Esperto esperteza 

Bravo  

Pobre  

Delicado  

Gentil  

Rico  

Nobre  

Firme  

Sutil  

limpo  

Português     ͢      portuguesa 

Japonês         ͢      japonesa  



  

___________________ a mulher que também nasceu nesse país.  

4. Leia o quadro a seguir. Transcreva a palavra intrusa.  

 

             Freguesa          libanesa         polonesa         natureza        tailandesa 

 

a. Escreva como você pensou para ter escolhido essa palavra.  

 

 

 

b. Quais foram as descobertas que você pôde fazer com esta atividade?  

 
 
 

5. Cite mais 3 exemplos de palavras terminadas em –esa e 3 terminadas em         
–eza. 

 

 

6. Acrescente o sufixo –esa ou –eza e complete as frases: 

 

a. Aquele tecido apresenta uma _________! (leve) 

b. Nos contos de fada sempre há uma __________. (príncipe) 

c. Joana nasceu no Japão, ela é __________. (japonês) 

d. Respondeu a questão com _________. (esperto) 

e. Antônio tomou a decisão com _________. (firme) 

f. Aquela moça é _________. (inglês) 

g. Tenha _________ à mesa. (fino) 

h. A água está com _________.(puro) 

i. Tenho _________ de que desliguei a luz. (certo) 

j. Este calor dá uma _________! (mole) 

k. Livia nasceu na França, ela é _________. (francês) 

l. A criança é _________, (chinês) 



  

m. A _________ é uma mulher chique. (barão) 

n. Aquela menina é _________. (irlandês) 

o. Você sabe falar bem a língua _________? (português) 

p. Adoro comer torta _________. (holandês) 

q. A professora falou com _________. (gentil) 

r. A _________ tem o título de nobreza superior ao de condessa. (marquês) 

 

7. Separe as palavras de acordo com o seu final: 

 

 
-ESA -EZA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


