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 Explicar aos alunos como devemos proceder em relação a utilização dos
artigos;

 Mostrar como deve ser feito a utilização dos artigos e suas especificações
segundo cada grupo de artigos;

 Responder algumas questões para uma melhor fixação dos conteúdos;
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Os Artigos!
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- É a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo

empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica, ao mesmo

tempo, o gênero e o número dos substantivos.

Ex.: As estrelas do céu tem um brilho inestimável.

Definição exata 
do gênero e 

também dando 
uma 

especificação o 
sujeito.

Não há como 
identificar, tem 

um tom 
generalizado.
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ARTIGOS DEFINIDOS.

- São aqueles usados para indicar seres determinados, expressos de forma
individual, e são representados por: o, a, os, as.

Ex.: A funcionária se veste muito bem. As funcionárias se vestem muito bem.

Ex.: O diretor parabenizou a todos. Os diretores parabenizaram a todos.



ARTIGOS INDEFINIDOS.

- São aqueles usados para indicar seres de modo vago, impreciso, e são
representados por um, uma, uns, umas.

Ex.: Uma aluna se sobressaiu entre as demais. Umas alunas se sobressaíram entre
as demais.

Ex.: Um participante entregou os prêmios aos vencedores. Uns participantes
entregaram os prêmios aos vencedores.
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UTILIZAÇÃO DOS ARTIGOS.

- Considera-se obrigatório o uso do artigo depois do numeral “ambos”:
Ex.: Ambos os garotos decidiram participar das olimpíadas.

- Nomes próprios indicativos de lugar admitem o uso do artigo, outros não:
Ex.: São Paulo, O Rio de Janeiro, Veneza, A Bahia...

- Quando indicado no singular, o artigo definido pode indicar toda uma espécie:
Ex.: O trabalho dignifica o homem.

- No caso de nomes próprios personativos, denotando a ideia de familiaridade ou
afetividade, é facultativo o uso do artigo:
Ex.: Cristina é a mais extrovertida das irmãs.
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- No caso de os nomes próprios personativos estarem no plural, são determinados pelo
uso do artigo:
Ex.: Os Maias, os Incas, Os Astecas...

- Usa-se o artigo depois do pronome indefinido todo (a) para conferir uma ideia de
totalidade. Sem o uso dele (o artigo), o pronome assume a noção de qualquer.
Ex.: Toda a classe parabenizou o professor. (a sala toda)

- Antes de pronomes possessivos, o uso do artigo é facultativo:
Ex.: Adoro o meu vestido longo. Adoro meu vestido longo.

- A utilização do artigo indefinido pode indicar uma ideia de aproximação numérica:
Ex.: O máximo que ele deve ter é uns vinte anos.

- O artigo também é usado para substantivar palavras oriundas de outras classes
gramaticais:
Ex.: Não sei o porquê de tudo isso.
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Combinação dos artigos.

- É muito presente a combinação dos artigos definidos e indefinidos com preposições.
Este quadro apresenta a forma assumida por essas combinações:
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- As formas à e às indicam a fusão da preposição a com o artigo definido a. Essa
fusão de vogais idênticas é conhecida por crase.

Ex.: Amanhã à uma hora começa as inscrições para o curso de bolera.

- As formas pelo(s)/pela(s) resultam da combinação dos artigos definidos com a
forma per, equivalente a por.

Ex.: O Brasil é eliminado na Copa do Mundo pela quinta nas semifinais.
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Atividade de
Classe!
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1. Esclareça os valores significativos que os artigos apresentam nas situações a seguir:
a) O menino, envergonhado, não sabia o que fazer com as mãos.
______________________________________________________
b) A carne custa 9 reais o quilo.
______________________________________________________
c) Aquele, sim, é um carro!
______________________________________________________
d) Devem ter decorrido uns quinze minutos, desde que ela saiu.
______________________________________________________
e) Levarei para casa muitos artigos da região.
______________________________________________________
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2. Considere as três frases abaixo e a observação que a elas se segue:
“Um silvo breve: Atenção. Siga / Dois silvos breves. Pare.”
“Um esteve aqui, mas o outro foi embora.”
“Não foi apenas um jogo de futebol, foi o jogo de futebol!”

(Nos três casos, a palavra “um” apresenta o mesmo valor morfológico.)

Considerado o exposto no presente capítulo, esclareça se a observação é ou não
gramaticalmente aceitável. Justifique.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________
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Bons 
Estudos!


