Tarefa 21 – Professora Lúcia
01. Marque a alternativa que não apresenta erro no emprego do artigo. Justifique sua resposta.
a) Sempre me deu uma dó dela!
b) Você não trouxe o óculos hoje?
c) Ainda não dei a telefonema que você me pediu.
d) Não falarei com as pessoas cujo o nome não conste dessa lista.
e) A personagem Capitu é uma das mais conhecidas da literatura brasileira.
02. Explique a diferença de sentido que existe entre os pares de frases abaixo:
a) Conversei com o médico. / Conversei com um médico.
b) O ônibus passou lotado. / Passou um ônibus lotado.
c) Esse lápis não é meu. / Esse lápis não é o meu.
03. Complete as frases com um artigo feminino ou masculino. Se tiver dúvida a respeito do gênero do
substantivo, consulte um dicionário.
a) Você não imagina _____________ dó que o garoto me dá!
b) Estou diante de ____________ grande dilema. Não sei como agir!
c) __________ apendicite do paciente recebeu tratamento adequado?
d) Não se usa mais _____________ trema em palavras portuguesas.
e) É muito grave _____________ pane que seu carro sofreu?
04. Palavras de outras classes gramaticais podem ser usadas como substantivo quando precedidas por um
artigo. Escreva frases em que os adjetivos e verbos abaixo sejam usados como substantivos.
a) verde
b) cantar
c) saber
05. Lembrando-se de que o artigo sempre vem anteposto ao substantivo, indicando-lhe o gênero e o número,
mencione as passagens onde a/o não foram empregados como artigos.
"A partir deste ano, a arrecadação será menor. Além disso, o aumento do salário mínimo obrigará o
governo a arcar com mais despesas... Os cortes, embora difíceis para os autores e penosos para os que
serão privados dos serviços estatais, têm um aspecto positivo por mostrar que o compromisso do Brasil
com a transparência é inarredável. A estabilidade é a garantia de que o Brasil permanecerá no mapa da
economia mundial..." (Revista Veja)

