
 

Aula 
14A Artigo - Definição 

Artigo é a palavra que precede o substantivo, indicando-lhe o gênero e o 
número. Tem também a função de especificar ou generalizar o 
substantivo. (Definir ou Indefinir) 
Ex.: O diretor presidiu a importante reunião. 
Ex.: Um jornal da cidade trouxe uma extraordinária notícia. 
Ex.: Os diretores presidiram as importantes reuniões. 
Ex.: Uns jornais da cidade trouxeram umas extraordinárias notícias. 
 

CLASSIFICAÇÃO DOS ARTIGOS 
 

a) artigo definido: indica um substantivo específico, individualizado. Pode 
ser singular (o, a) ou plural (os, as). 
Ex.: O menino resolveu a questão. 
Ex.: Os meninos resolveram as questões. 
 

b) artigo indefinido: indica o substantivo de modo vago, generalizante. 
Assinala um ser qualquer entre outros da mesma espécie. Pode ser 
singular (um, uma) ou plural (uns, umas). 
Ex.: Um menino resolveu uma questão. 
Ex.: Uns meninos resolveram umas questões. 
 

PROPRIEDADES DOS ARTIGOS 
 

a) A anteposição do artigo pode substantivar qualquer palavra. Neste 
caso, ocorre derivação imprópria, já estudada em substantivos. 
Ex.: Triste palavra é um "não". 
Ex.: O andar daquela menina é suave e elegante. 
  

b) O artigo evidencia o gênero e o número do substantivo. 
o dó (masculino singular) 
a colega (feminino singular) 
o colega (masculino singular) 
o lápis (masculino singular) 
os lápis (masculino plural) 

c) O artigo pode aparecer unido a preposições. 
Ex.: O bebê brincava no (em + o) colo da mãe. 
Ex.: Ele precisava do (de + o) apoio dos amigos. 
Ex.: Deixou o livro numa (em + uma) mala. 
Ex.: O médico fez de tudo pelo (por [forma antiga=per] + o) paciente 
 

d) A fusão da preposição a com o artigo a (ou as) é indicada pelo acento 
grave e recebe o nome de crase. 
Ex.: Não pôde comparecer à (a + a) festa. 
Ex.: Fizeram referência às (a + as) pessoas presentes. 
 

 

01. Anote em seu caderno uma síntese do que foi visto na aula. 

02. Nos textos abaixo, retire os artigos junto com os substantivos que os 
acompanham, mesmo quando juntos de preposições. 
a) "A cada ano, a pesca indiscriminada mata entre 18 milhões e 40 milhões de 
toneladas de peixes não comerciais, tartarugas e mamíferos marinhos. 
Segundo a ONU, 70% dos estoques comerciais de peixe no mundo estão 
superexplorados e até em processo de extinção. No Brasil, o maior problema é 
a sobrepesca, pesca em quantidade acima das cotas que garantem a 
manutenção dos estoques de peixes. (Os Caminhos da Terra, R. 97, maio 2000, p. 15.) 

b) "Um estudante brasiliense de 19 anos começou a passar mal durante um 
acampamento de fim de ano na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Queixava-
se de febre, calafrios e dores no corpo. No dia 3 de janeiro ele morreu, com o 
fígado destruído. Diagnóstico: febre amarela." (Superinteressante, n. 2, fev. 2000, p. 48.) 

c) "Após três anos de seca, as tão esperadas chuvas que salvam lavouras e 
aliviam o racionamento de água causaram uma calamidade no Nordeste. Num 
período de cinco dias, entre sábado, 29 de julho, e quarta-feira, 2 de agosto, 
mais de 300 milímetros de chuva castigaram o leste da região. Os estados mais 
atingidos foram Alagoas, Pernambuco e Paraíba." (Época, n. 116, p. 38.) 

03. Use artigos no lugar dos asteriscos. 
a) Não foi * atitude digna de representante do povo. 
b) Esta é * atitude que esperávamos de você, * nosso representante. 
c) * mentira dessas não se diz em hipótese alguma. 
d) Não aguentávamos mais * mentiras daquele deputado. 
e) Sendo ele * maior acionista da empresa, sugeriu * série de mudanças. 
f) Eu vi * impressionante e emocionante espetáculo que aquela atriz 
apresentou ontem. 


