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PORTUGUÊS – ARTIGO 1 

 ESSA ATIVIDADE FAREMOS ONLINE. 
 
Artigo é a palavra que se antepõe ao substantivo, indicando tratar-se de um ser 

específico ou genérico da espécie.  
 Os artigos são classificados conforme o ser é representado em relação à sua espécie.  
 
Artigos definidos: indicam que se trata de um ser específico da espécie: um ser conhecido 
do falante e do ouvinte. São definidos os artigos: o, a, os, as.  
 
Exemplo: A professora de Matemática esclareceu-me as dúvidas. (Trata-se de uma 
professora conhecida ou única naquela situação).  
 
Artigos indefinidos: Indicam que se trata de um ser qualquer da espécie: um ser não 
conhecido do falante e nem do ouvinte, ou conhecido apenas do falante.  São indefinidos 
os artigos: um, uma, uns, umas.  
 
Exemplo: Uma professora de Matemática esclareceu-me as dúvidas. (Trata-se de uma 
professora qualquer entre outros existentes naquela situação).  
Ontem encontrei um amigo de infância. (Trata-se de um amigo conhecido apenas do 
falante).  
  

O artigo é uma classe gramatical variável. Possui formas distintas em gênero e 
número para concordar com o substantivo a que se refere.  

 
Exemplos:  
O menino (masculino singular) 
A menina (feminino singular)   
Os meninos (masculino plural) 

As meninas (feminino plural) 

Um menino (masculino singular) 

Uma menina (feminino singular) 

Uns meninos (masculino plural) 

Umas meninas (feminino plural) 

 

 

 

 

 



  

 

1. Forme frases com cada um dos artigos dos exemplos acima. 

 

ARTIGOS DEFINIDOS 

 

O  

A  

OS  

AS  

 

 

ARTIGOS INDEFINIDOS 

 

UM  

UMA  

UNS  

UMAS  

 

2. Complete com os artigos indefinidos adequados. 
 
______ sacola ______ laranjas 

______ tigresa ______ balões 

______ caneta ______ orações 

______ agricultores ______professores 

 
3. Circule os artigos definidos ou indefinidos presentes nas frases abaixo: 

 

A) Uma menina lavou a bicicleta. 

B) O cachorro é um animal mamífero. 

C) As mulheres viram os carros. 

D) As ondas faziam o navio balançar. 

E) A televisão quebrou mais uma vez. 



  

F) Fiz a lição de casa ontem. 


