
A impressão deste material não é obrigatória. 

NUMERAL 6° ANO – GRAMÁTICA – LORNA 

 
Lista 10 – Atividades 

 
01. Identifique se o termo destacado é numeral ou artigo indefinido. 

a) Você só tem uma vida. Cuide bem dela.  
b) Ele não fala uma palavra de chinês! 
c) Aqueles invasores podem representar uma ameaça para os índios. 
d) A decomposição desse material pode demorar um século. 

 
02. Alguns substantivos ou adjetivos podem ser empregados para indicar quantidades numéricas. 

Identifique essas palavras em cada texto e escreva seu significado. 
a) Após uma década de perseguição, Maomé e seus seguidores migraram para Medina, a cerca de 

300 quilômetros de Meca. O profeta veio a governar a cidade e, vários anos depois, ele e um 
pequeno exército de fiéis retornaram a Meca. (National Geographic) 

b) Há pouco mais de um século, os imigrantes trouxeram agitação para a cidade de São Paulo. 
Sua grande riqueza é a sua diversidade cultural, constituída de mais de 70 grupos étnicos e 
nacionais. (Folha de S. Paulo) 

c) Numa vaquejada que houve na fazenda vieram todos os vaqueiros daquelas bandas. Meu pai 
matou meia dúzia de vacas e abriu pipas de vinho branco para quem quisesse beber. Nunca se 
tinha dado festa igual. (Graciliano Ramos) 

d) A educação indígena diferenciada e bilíngue no Acre ainda tem um longo caminho a percorrer. 
A maior parte dos professores só leciona do 1º ao 5º ano, mas já há um grupo ensinando do 
6º ao 9º ano.(O Estado de S. Paulo) 

e) Durante o Festival Toonik Tyme, os inuits, habitantes do ártico canadense, revivem seus 
costumes milenares. 

 
Leia este poema, de Fernando Paixão, e responda às questões 03 e 04. 
 

O ônibus 
 

Logo na esquina 
desceu o primeiro. 
Seguiu o motorista 
mais quatro passageiros. 
 
Desceu o segundo 
no ponto seguinte. 
Levou um susto: 
a rua estava diferente. 

Desceu o terceiro  
na casa de Raimundo  
que carrega no nome  
tanta raiva do mundo. 
 
O quarto desceu 
em frente à estátua. 
Caiu-lhe sobre a cabeça  
uma espada de prata. 

Desceu o último 
tranquilo na calçada,  
queria sentir o vento, 
passear e mais nada. 
 
Ficou só o motorista  
nenhum passageiro. 
Agora sim – ufa! –  
podia ir ao banheiro. 

 

(Poesia a gente inventa. São Paulo: Ática, 1996.) 
 
03. O poema está organizado em partes, isto é, em estrofes. 

a) Qual é o número de estrofes do poema? 
b) Quantas pessoas havia ao todo no ônibus? 
c) Conclua: qual a relação entre as estrofes do poema e as pessoas do ônibus? 

 
04. O poema, desde o início, apresenta diversos numerais. 

a) Quais os dois tipos de numerais que foram empregados? 
b) Desses tipos, qual foi o mais utilizado? 
c) O ônibus faz uma viagem, e os passageiros descem em pontos diferentes. Ao empregar 

predominantemente esse tipo de numeral, o que o autor pretende indicar, quanto à descida de 
cada passageiro? 

 


