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Os Artigos

14B
TEXTO 01
Diálogo entre Emília e Quindim

— E naquela casinha minúscula? — perguntou Emília. — Quem mora lá?
— Lá moram o A, o O, o Um, 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 recebem o nome de Artigos INDEFINIDOS. O Artigo O é
Definido porque marca com certeza; o Artigo Um é Indefinido porque marca sem
certeza.
— A coisa é um tanto complicada; mas sem explicar eu entendo melhor do
que explicado demais. Vamos adiante.

QUESTÕES DO TEXTO 01

01. Foi dito que os artigos moravam em uma “casinha minúscula”. Explique
porque foi usada esta expressão.
02. Explique por que os artigos foram chamados de pulgas.
03. Na sua opinião, o texto consegue explicar claramente a função destes
elementos na nossa língua? Justifique.
04. Que explicação é dada sobre os artigos definidos e indefinidos?
05. Tente elaborar um conceito com suas próprias palavras, demonstrando
compreensão do que foi explicado no trecho.

QUESTÕES DO TEXTO 02

06. De acordo com o texto, explique qual é a relação entre os artigos e os
substantivos.
07. O texto afirma que os artigos sempre acompanham e estão à frente dos
substantivos, no entanto existem casos em que isso não acontece. Explique
porque a regra não se aplica nos casos abaixo
A) Esta blusa é a mesma daquela loja.
B) Os outros vão dizer que você é fraco.
C) Eu não acreditei no olhar que ela me deu.
08. O texto afirma que “o artigo terá que se atracar às fãs preposições”.
Explique como isso acontece na gramática citando um exemplo.

(capítulo VII – Artigos e Numerais – p. 41 e 42), de Monteiro Lobato.

TEXTO 02

O REI PRESENTEIA COM ARTIGOS
Reconhecendo seu erro, o rei resolve compensar os substantivos. Antes
que eles comecem com as reclamações, manda-lhes artigos de presente.
Pouquíssimos, é verdade: O, A, Os, As, Um, Uma, Uns, Umas. Porém valiosos:
acompanham os substantivos, como servos dedicados. Sempre à frente de seu
amo, o artigo anuncia sua chegada, seu gênero e número. E não está longe o dia
em que, tal qual um leão-de-chácara, o artigo terá que se atracar às fãs
preposições, para impedi-las de se aproximarem dos substantivos famosos.
Cecília Vasconcellos. O rei das palavras. Rio de Janeiro. Nova Fronteira.

09. Na frase: “Comprei umas balas e um bolo de morango”. O artigo indefinido
antes do substantivo balas indica o quê?

