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APOSTILA SOBRE NUMERAL 6° ANO – GRAMÁTICA – PROF. LORNA 

O NUMERAL 
 
É a palavra que quantifica os seres ou indica a posição que ocupam numa determinada ordem. Normalmente, liga-se 
ao substantivo e pode ser variável em gênero e número. 
 
Exemplos: 
a) Os quatro últimos ingressos já foram vendidos. 
“quatro”: numeral = atributo numérico de “ingresso”. 
 
b) Há vinte alunos nesta sala. 
“vinte”: numeral = atributo numérico de “alunos”. 
 
c) Meu nome está em décimo lugar na lista. 
“décimo”: numeral = atributo numérico de “lugar” 
 
 

CLASSIFICAÇÃO DO NUMERAL 
 
Cardinal: indica contagem, medida, determinada quantidade. É o número básico.  
Por exemplo: um, dois, cem mil, etc. 
Os recém-casados viajaram por duas semanas. 
 
Ordinal: indica a ordem ou lugar do ser em determinada série.  
Por exemplo: primeiro, segundo, centésimo, etc. 
Juliano quer ser sempre o primeiro a ser servido. 
 
Fracionário: indica parte de um inteiro, ou seja, a divisão dos seres.  
Por exemplo: meio, metade, um terço, dois quintos, etc. 
Espero que a conta do celular caia pela metade até o fim do ano. 
 
Multiplicativo: expressa multiplicação dos seres, indicando quantas vezes a quantidade foi aumentada.  
Por exemplo: dobro, triplo, quíntuplo, etc. 
Os trabalhadores informais esperam que o salário seja o dobro. 
 
 

FLEXÃO DO NUMERAL 
 
O numeral é variável em gênero e número, mas há algumas exceções. 
 
A) Os numerais cardinais que variam em gênero são: 
um/uma,  
dois/duas 
E os que indicam centenas: 
De duzentos/ duzentas em diante:  
trezentos/ trezentas; quatrocentos/ quatrocentas, etc. 
 
B) Cardinais como milhão, bilhão, trilhão, etc. variam em número: 
milhões, bilhões, trilhões, etc.  
Os demais cardinais são invariáveis. 
 
C) Os numerais ordinais variam em gênero e número: 
primeiro, segundo, milésimo / primeiros, segundos, milésimos 
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primeira, segunda, milésima / primeiras segundas milésimas, etc. 
 
Letícia foi a primeira a chegar. 
Rodrigo foi o primeiro a chegar. 
 
D) Os numerais multiplicativos variam em gênero e número quando têm função de adjetivo: 
dupla (s), duplo (s) 
tripla (s), triplo (s) 
Esta nova tarefa tem dupla importância. (adjetivo) 
 
Os multiplicativos são invariáveis quando apresentam valor de substantivo:  
O dobro de tarefas deve ser cumprido. (substantivo) 
 
E) Os numerais fracionários variam em gênero e número de acordo com o número cardinal antecedente: 
Um terço das doações foi entregue àquela instituição. 
Dois quintos dos alimentos são consumidos naquele país. 
Eliana comeu duas terças partes da pizza. 
 
F) Meio concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere: 
meio-dia, meia hora, meio litro, meia garrafa, etc. 
 
 
G) Os numerais coletivos variam em número: 
Um século se passou. 
Várias décadas já passaram. 
Duas quinas foram sorteadas hoje. 
 

Relação de numerais coletivos mais comuns 

Semana - conjunto de sete dias 
Novena - conjunto de nove dias 
Trezena - conjunto de treze dias 
Quinzena - conjunto de quinze dias 
Quarentena - conjunto de quarenta dias 
Bimestre - conjunto de dois meses 
Trimestre - conjunto de três meses 
Semestre - conjunto de seis meses 
Ano - conjunto de doze meses 
Centena ou cento - conjunto de cem unidades 
Grosa - conjunto de cento e quarenta e quatro 
unidades 
Milhar ou milheiro - conjunto de mil unidades 

Biênio - conjunto de dois anos 
Triênio - conjunto de três anos 
Quinquênio - conjunto de cinco anos 
Década ou decênio - conjunto de dez anos 
Século, centenário ou centúria - conjunto de cem 
anos 
Milênio - conjunto de mil anos 
Par - conjunto de duas unidades 
Trinca - conjunto de três unidades 
Quina - conjunto de cinco unidades 
Dezena - conjunto de dez unidades 
Dúzia - conjunto de doze unidades 
Vintena - conjunto de vinte unidades 
Quarteirão - conjunto de vinte e cinco unidades 
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DICAS 
■ Leitura dos numerais: 
1.203.726 = um milhão, duzentos e três mil, setecentos e vinte e seis.  
45.520 = quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte. 
5,8 trilhões = cinco trilhões e oitocentos bilhões.  
3.597 = três mil quinhentos e noventa e sete. 
 
■ Existem mais algumas palavras consideradas numerais porque denotam quantidade, proporção ou ordenação. São 
alguns exemplos: ambos (as). 
 
■ Deve-se evitar o uso de numeral no início de frases. Usá-lo apenas se necessário e por extenso. 
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Três horas em pé para assistir a este show?!  
 
■ Para indicar o primeiro dia do mês, usa-se o numeral ordinal:  
Dia primeiro (1º) de junho, e não dia um (1) de junho. 
 
■ Emprega-se o numeral ordinal anteposto ao substantivo e o numeral cardinal posposto ao substantivo: 
Segunda cadeira ou cadeira dois. 
Quarta vaga ou vaga quatro. 
 
■ Em textos, deve-se escrever por extenso o numeral formado de uma só palavra. Os formados por duas ou mais 
palavras são escritos em algarismos. 
Não te vejo há vinte anos. 
Ficamos mais de 42 dias de quarentena. 
 
■ Os algarismos romanos são empregados em casos específicos, para expressar séculos, nomes de papas e monarcas e 
partes de obras. 

 
 
 
 
 

EXERCÍCIOS 
 

 
No mundo da lua… 

     O século XX entrou para história como “o século em que o homem saiu da Terra e alcançou o espaço”. Antes disso o 
homem nunca tinha pensado em ir tão longe! 
    No dia 16 de julho de 1969, a primeira espaçonave tripulada saiu da Terra a caminho da Lua. Depois desse evento, a 
forma de o homem entender o mundo e tudo que o cerca nunca mais foi a mesma. O nome da espaçonave era Apolo 
11 e alcançou a órbita terrestre após 11 minutos de seu lançamento. 
    A chegada ao destino aconteceu quatro dias depois e Neil Armstrong foi o primeiro ser humano a ter essa 
experiência. Deve ter sido incrível! 

Disponível em: <http://smartkids.com>. 

 
1. Na passagem “O século XX entrou para história […]”, o substantivo coletivo numérico indica: 
(     ) 100 anos 
(     ) 500 anos 
(     ) 1000 anos 
 
 
2. Escreva por extenso a data “16 de julho de 1969”. 
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3. O numeral “primeira” tem como referente: 
(     ) “a espaçonave tripulada” 
(     ) “a Terra” 
(     ) “a Lua” 
 
 
4. O numeral que compõe a frase “A chegada ao destino aconteceu quatro dias depois e Neil Armstrong” exprime: 
(     ) uma ordem numérica. 
(     ) uma quantidade certa. 
(     ) uma quantidade fracionada. 
 
 
5. No trecho “[…] Neil Armstrong foi o primeiro ser humano a ter essa experiência.”, o numeral destacado classifica-se 
como: 
(     ) fracionário 
(     ) ordinal 
(     ) multiplicativo 
 
 
6. Analise as duas orações que seguem e atenda ao propósito de responder ao seguinte questionamento: 

O prêmio foi entregue a um garoto. 
Na biblioteca havia apenas um garoto estudando. 

Quanto à classe morfológica, os termos em destaque possuem a mesma classificação? Justifique. 
 
 
7. Escreva por extenso os numerais referentes às orações em evidência. 
a – Rei Henrique VII. 
b – Praça dos 3 Poderes. 
c – capítulo X do livro de Machado de Assis. 
d – Sapato à moda Luís XV. 
e – Avenida João XXIII. 
 
 
8 – Nas frases abaixo, coloque dentro dos parênteses, o número que indica a classificação das palavras em negrito. 
       1 – Numeral cardinal. 
       2 – Numeral ordinal. 
       3 – Numeral multiplicativo. 
       4 – Numeral fracionário. 
       5 – Numeral coletivo. 
 
(   ) José chega ao aeroporto; duas horas depois do avião ter decolado. 
(   ) Consegui a vigésima terceira classificação no concurso de contos da escola. 
(   ) Ainda resta a metade da torta. 
(   ) Ele trabalhou o dobro do que havia planejado. 
(   ) Recebi um doze avos do meu salário. 
(   ) Ele recebeu dois terços da herança paterna. 
(   ) Vendi duas dúzias de ovos. 
 
 
9. Escreva por extenso os numerais: 
a)    Rodrigo e Rafael, fizeram ______________________ pontos no jogo de basquete. (16). 
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b)    Estamos no _________________________________ mês do ano (12º). 
c)    Vinícius é o ________________________________ da chamada (29º). 
d)    Leonardo comemorou o _______________________ aniversário do seu avó (60º). 
e)    Joaquim tem ____________________________ anos (11). 
f)     Marcos mora no _____________________________ andar daquele prédio (16º). 
g)    Esta é a ______________________________ vez que lhe telefono (1000º) 
 
 
10. Escreva, por extenso, o número ou as expressões dadas entre parênteses, empregando os vários tipos de 
numerais: 
a)    Só consegui terminar ________________________ do bordado. (1/4). 
b)    Maria trabalhou ___________________ do que sua irmã. (Duas vezes mais). 
c)    Apliquei __________________________ do meu salário na poupança. (3/12) 
d)    Comprei o mesmo tecido por ______________ do preço que você pagou. (1/3). 
e)    Pedi a ele que trouxesse o _________________ jornal que encontrasse. (1º). 
f)     O padre João convocou os fiéis para rezar às _____________. (9). 
 
 
11. Escreva os números por extenso, colocando os substantivos no plural. 
 
a)    3 pão =  
b)    12 porco =  
c)    14 papel =  
d)    660 grama =  
e)    1001 razão =  
 
 
12. Escreva os ordinais por extenso: 
- 30º =  
- 45º =  
- 68º =  
- 100º =  
- 94º =  
- 50º =  
 
13 – Classifique os numerais das orações abaixo: 
a)    Nossa equipe fez seis pontos. 
 
b)    Depois de tantas compras, fiquei com um terço do dinheiro. 
 
c)    Consegui alcançar o segundo lugar. 
 
d)    Meu amigo recebeu o triplo de mim. 
 
e)    Daremos às meninas o dobro de nossos brindes. 
 
 
 
 

 

 


