
 

 

Tarefa 22 professora Lúcia 
 
01. Nas frases a seguir, os numerais destacados não exprimem quantidade exata. O que eles exprimem? Sem 

alterar o sentido, reescreva essas frases substituindo os numerais por outra palavra. Faça as modificações 
que julgar necessárias. 
a) A mãe mandou a ele um milhão de beijos. 

b) Ela demora um século para se arrumar. 
c) Já contei a mesma história mil vezes. 
d) Em dois minutos falo com você.  

 
02. O século I teve início no ano 1 d.C. e terminou no ano 100 d.C. O século II teve início no ano 101 d.C. e 

terminou no ano 200 d.C., e assim por diante. 
Agora, escreva com algarismos e numerais a que século pertencem os seguintes anos: 

a) 1500 
b) 1822 
c) 1900 

d) 1922 
e) 2000 
f) 2009  

 
03. Classifique, em cada frase, a palavra destacada em artigo indefinido ou numeral. 

a) Acabou comprando só um quilo de carne, tão assustado ficou com o preço. 
b) Acabou comprando um produto qualquer da cesta básica para doar à campanha. 

c) Queria que eu lhe contasse uma história interessante, mas o sono me venceu e não pude terminar 

nem uma sequer. 
d) O departamento de vendas precisa de um funcionário bem desinibido. 

e) O departamento de vendas precisa de apenas um funcionário.  
 
Texto para a questão 4.  

 
O matemático e o elefante 

 
Thomas A. Stewart conta, em Capital intelectual, que houve um período, na Segunda Guerra Mundial, em 

que os alemães lançavam constantes ataques aéreos contra Moscou. Apesar da preocupação e do medo geral, 
um eminente professor de estatística soviético dizia: — Há sete milhões de pessoas em Moscou. Por que devo 
esperar que me atinjam? Numa noite de inverno, durante um dos ataques, o professor chegou nervoso ao 

abrigo antiaéreo. Era a primeira vez que aparecia. Seus amigos, espantados, perguntaram o que acontecera 
para que mudasse de ideia. Ele expôs: — Há sete milhões de pessoas em Moscou e um elefante. Na noite 
passada, eles atingiram o elefante. GOULART, Mário. Livro dos erros: histórias equivocadas da vida real. Rio de 

Janeiro: Record, 2001. p. 22-23.  
 
04. Nesse texto, a palavra um ocorre quatro vezes. Trata-se do numeral cardinal ou do artigo indefinido? 
 

Texto para a questão 5.  
 

Em breve lançamento da 22 fase -12 fase: 100% vendido no fim de semana!  

Não perca esta oportunidade! São 20 apartamentos, todos com vista para o mar. Apartamentos de 270 m2 
e 290 m2. O empreendimento está localizado no km 209 da rodovia Rio-Santos, distante apenas 120 km da 

capital paulista. Preço de lançamento: R$ 3 500,00 o m2. Visite apartamento decorado. 
Anúncio de empreendimento imobiliário. (Adaptado.)  

 

05. Escreva por extenso: 
a) 2ª fase 
b) 100% vendido 

c) 270 m2 

d) km 209 


