
 

 

Tarefa 13 professor Rogger 
 

Lista sobre artigo 
 
01. Leia este diálogo entre Emília e Quindim, personagens de Monteiro Lobato. 

– E naquela casinha minúscula? – perguntou Emília. – Quem mora lá? 
– Lá moram o A, o O, o Um, o Uma, umas pulgas de palavrinhas, mas que apesar disso 
são utilíssimas. A gente não dá um passo sem usá-las. São os artigos. 
– Para que servem? 
– Para individualizar um nome. Individualizar quer dizer marcar um entre muitos. 
Quando a gente diz: A Menina do Nariz Arrebitado, aquele A do começo marca, ou 
individualiza, esta menina que está aqui, esta neta de Dona Benta – e não uma menina 
qualquer. Tudo já fica muito diferente se dissermos: Menina do Narizinho Arrebitado – 
sem o A, porque então já não estaremos marcando estazinha aqui. O artigo Um também 
individualiza. Em Um Macaco, o Um individualiza, ou marca, um certo macaco entre 
toda a macacada. 
– Mas Um Macaco não diz qual é o macaco. Um Macaco pode ser este ou aquele – 
objetou Emília. 
– Por isso mesmo o O e o A recebem o nome de artigos definidos e o casalzinho Um 
e Uma recebe o nome de artigos indefinidos. O artigo O é definido porque marca com 
certeza; o artigo Um é indefinido porque marca sem certeza. (...) 

LOBATO, Monteiro. Emília no País da Gramática. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 25. (Adaptado.) 
 
a) De acordo com Quindim, para que os artigos servem? 
b) Justifique as ideias destacadas na fala de Quindim. 

– Lá moram o A, o O, o Um, o Uma, umas pulgas de palavrinhas, mas que apesar 
disso são utilíssimas. A gente não dá um passo sem usá-las. 

c) Quais são os artigos definidos? 
d) E quais são os indefinidos? 

 
02. Complete esta definição. 

Os artigos podem ser _________________ ou ___________________ . 
Os ____________________ (o, a, os, as), como diz o nome, conferem ao substantivo mais precisão 
do que os ____________________(um, uma, uns, umas). 

 
03. Leia estas frases observando os substantivos destacados e os artigos que os acompanham. 

Frase 1 Pediu o lápis e fez um coração com uma flecha atravessada. 
Frase 2 Queria os lápis para desenhar com os amigos. 
Frase 3 Antes eu era paciente de uma dentista que tinha consultório próximo da minha casa. 
Frase 4 Agora vou a um dentista no mesmo prédio onde trabalho. 
a) Nas frases 1 e 2, o que os artigos informam sobre os substantivos? Explique. 
b) E nas frases 3 e 4? Que informação sobre os substantivos é possível perceber observando os artigos? 

Explique. 
 
Teoria... (Copie no caderno de gramática – não é para colar.) 
• O artigo definido designa um substantivo já conhecido do interlocutor: O menino que 

esteve aqui ontem é adorável; A turma vai acampar no fim de semana. 
• O artigo indefinido designa um substantivo ainda não conhecido do interlocutor: Naquele 

momento, um menino surgiu no portão da casa; Havia uma casa amarela naquela rua. 
• O artigo transforma qualquer classe de palavra em substantivo: O verde dos seus olhos era encantador; 

As bonitinhas fizeram sucesso; Diga um sim para a natureza; A mãe lhe disse um não 
bem enfático; O comer bem é uma das alegrias da vida. 

• O artigo indica o gênero (masculino ou feminino) dos substantivos invariáveis: o pianista, 
a pianista; um gerente, uma gerente. 

• O artigo também indica o número (singular ou plural) dos substantivos invariáveis: o pires, 
os pires; um vírus, uns vírus. 

 


