EMPREGO DOS CARDINAIS E ORDINAIS
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Numeral - Definição e Uso

Numeral é a palavra que indica a quantidade exata de seres, ou a
posição que um ser ocupa numa determinada série.

CLASSIFICAÇÃO DOS NUMERAIS
a) cardinais: indicam quantidade determinada.
Ex.: zero, um, dois, três, quatro, cinco
b) ordinais: indicam ordem ou posição ocupada numa determinada série.
Ex.: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto
c) multiplicativos: indicam multiplicação.
Ex.: dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo
d) fracionários: indicam divisão, fração.
Ex.: meio, metade, terço, quarto

FLEXÃO DOS NUMERAIS
1. Os numerais cardinais um, dois e as centenas a partir de duzentos são
flexionados em gênero.
Ex.: Um menino e duas meninas foram premiados.
Ex.: Exportamos quinhentos quilos de minério de ferro.
Ex.: Exportamos quinhentas toneladas de minério de ferro.
2. Ambos, substituindo o cardinal dois, flexiona-se em gênero, concordando
com o substantivo.
Ex.: Ambos os alunos estavam presentes.
Ex.: Ambas as alunas foram premiadas.
3. Os numerais ordinais variam em gênero.
Ex.: primeiro, primeira / segundo, segunda / oitavo, oitava / vigésimo, vigésima.
4. Quando os numerais multiplicativos acompanham substantivos, variam em
gênero, concordando com o substantivo.
Ex.: Ele tomou um suco duplo.
Ex.: Ele tomou uma vitamina dupla.
5. O fracionário meio concorda em gênero com o substantivo a que se refere.
Ex.: Comprou meio quilo de arroz.
Ex.: Comprou meia tonelada de arroz.
Ex.: Completou a corrida em dois minutos e meio. (dois minutos e meio minuto)
Ex.: Completou a corrida em duas horas e meia. (duas horas e meia hora)

a) Quando antepostos ao substantivo, empregam-se os numerais ordinais, que
concordarão com esse substantivo. Se estiverem pospostos ao substantivo,
usam-se os numerais cardinais. (Ficando a palavra Número Subentendida)
Ex.: segunda casa ou casa dois (casa número dois)
Ex.: III Salão do Automóvel (terceiro)
b) Quando se quer fazer referência ao primeiro dia do mês, deve-se utilizar o
numeral ordinal.
Ex.: primeiro de maio, primeiro de abril
c) Na indicação de reis, papas, séculos e partes de uma obra, temos um caso
particular: quando pospostos ao substantivo, usam-se os numerais ordinais até
décimo. A partir daí, devem-se empregar os cardinais.
Ex.: século VII (sétimo) Henrique VIII (oitavo)
Ex.: século XXI (vinte e um) Luís XV (quinze)
Ex.: João Paulo II (segundo) capítulo II (segundo)
Ex.: João XXIII (vinte e três) capítulo XIII (treze)

d) Se o numeral anteceder o substantivo, será obrigatório o uso do ordinal.
Ex.: vigésimo primeiro século, décimo terceiro capítulo
Atenção: A gramática normativa não registra a flexão de grau dos numerais. No
entanto, na linguagem coloquial (e em vários textos literários), os numerais são
flexionados em grau, expressando uma noção de valor (pouco ou muito). Ex.:
Paguei cinquinho pelo gibi. Gastei milão no feriado. Dou deizão pelo chaveiro.

01. Como são classificados os numerais e o que eles indicam?
02. Que numerais indicam três vezes maior e três vezes menor.
03. Reescreva as frases abaixo fazendo as correções necessárias.
a) O Papa João Paulo Dois foi um importante líder religioso.
b) Estudei duas semanas e meio para a prova.
c) Depois do capítulo seis, li o capítulo décimo primeiro.
d) Eu nasci no dia um de novembro.
e) O artigo vigésimo segundo foi revogado.
f) Ele mora na quatro casa depois da loja.
g) Eu lavei ambos as mãos antes do jantar.
04. Na frase “Paguei duzentinho no celular e já vendi por trezentão.” explique o
uso da flexão de grau.
05. Reescreva usando o multiplicativo: Eu comprei quatro vezes mais do que precisava.
06. Reescreva usando o fracionário: Eu comprei quatro vezes menos do que precisava.

