
    

 

 

 

 

Goiânia, 17 de setembro de 2020 

Nome: _____________________________________________ 

Ano: 4º      Turno: ________________________         

    

__________________________________________________________________________________ 
 

Artigo definido e indefinido 

 

Ser ou não ser? 

 

Você sobe, sobe, 

e, lá em cima, vê 

o rio, como um S, 

serpenteando pelo chão. 

 

Embaixo, alguém 

avista o avião 

e imagina ser um pássaro 

passeando lá no céu. 
 

 
 

  
 

 substantivo  
 

                                   o avião                                um pássaro 
 
 
 
 artigo                                artigo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

As palavras o e um são chamadas de artigos quando estão antes de um 
substantivo. 
Os artigos o, um, os, uns são masculinos: o poeta, um poeta, os poetas, uns 
poetas. 
Os artigos a, uma, as, umas são femininos: a poesia, uma poesia, as 

poesias, umas poesias.  



 
1) Leia as frases e sublinhe de vermelho os artigos indefinidos e, de azul, os artigos definidos. 
 
a) Onde você guardou o livro e os cadernos? 

b) Li um livro que explica como eram os dinossauros.  

c) Abra a gaveta e pegue uma folha branca.  

d) Vou passear com uns amigos. 

e) Vi umas pessoas conversando com a diretora. 
 
2) Leia. 
 

Coisa boa 

 

é a voz da vovó Margarida 

contando uma história 

do velho baú 

de sua memória. 

[...] 
                                           Sônia Barros. Coisa boa. 
                                           São Paulo: Moderna, 2008. 

 
 
 

 Quais são os artigos usados nesses versos? Quais substantivos eles acompanham?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

      Veja o que acontece com o verbo e com o artigo quando mudamos o substantivo. 

 

  
 
 

3) Complete as frases fazendo as alterações necessárias.  
 
a) O garoto almoçou. 

     _________ garotos ______________. 

 
b) A professora sorriu. 

    ___________ professoras _____________. 

 
c) O enxame acabou. 

    ____________ enxames _______________. 

 
d) O filme começou. 

    _____________ filmes _________________. 

   O professor saiu.  Os professores saíram. 



 

4) Complete as frases, fazendo as alterações necessárias. 

a) Entrou um rapaz. 

__________________________________________ rapazes. 

b) Voltou uma aluna. 

__________________________________________ alunas. 

c) Miou um gatinho. 

__________________________________________ gatinhos. 

 
5) Complete o texto com artigos definidos e indefinidos. 
 

O alpinista 
                     
                                Danilo é alpinista. Hoje ele subiu em ____________ 

                      montanha que fica perto do mar. _______________ subida 

                      foi cansativa. 

                                Enquanto descansa, lá de cima ele olha para 

                     ___________ mar e vê ________ navio. Deve ser ________ 

                     navio grande, mas de longe é apenas __________________ 

                     pequeno ponto no oceano. 

                                Danilo dá mais __________ olhada para __________ 

                     mar. Depois, pega ___________ suas coisas e começa 

                     ___________ descida.  

 

 

 

 

 

                                                               Bom trabalho! 

 

                                                          Professora Marciene 


