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ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA
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Rotina do dia.

Registrar o cabeçalho e as atividades em seu caderno.
Correções das atividades referente a aula do dia anterior.
Atividades de Língua Portuguesa: artigos definidos e indefinidos

1º Registrar o cabeçalho do dia e as atividades
(seguindo o exemplo que já consta em seu caderno).

2° Acompanhar no grupo do whatsapp as correções das atividades referente a aula
do dia anterior.

3° Língua Portuguesa.

ARTIGOS

Registre as informações em seu caderno.

O artigo é a classe gramatical que geralmente antecede um substantivo,
os artigos não funcionam sozinhos no enunciado, estão sempre
acompanhados de um substantivo.

Os artigos são variáveis em gênero e em número. 

Em gênero (masculino ou feminino)

E em número (singular ou plural).

Artigos definidos

Os artigos definidos indicam que um ser é específico por já ter sido
citado ou por ser de conhecimento mútuo dos interlocutores. Os artigos
definidos são variáveis em gênero (masculino ou feminino) e em número
(singular ou plural).

https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/classes-palavras.htm


Observe os exemplos:

● A lição que aprendi hoje foi simples.

● Ele passeava sempre com o cachorro dele.

● Escolhi as pinturas para você.

● Os convidados virão à nossa festa.

Em cada caso, o uso dos artigos serve para especificar um
substantivo (“a lição que aprendi hoje”, “o cachorro dele”) ou para referir-se a
substantivos já conhecidos do interlocutor (“os convidados da nossa festa”,
“as pinturas para você”).

Artigos indefinidos

Por sua vez, os artigos indefinidos servem para indicar que ocorre
uma generalização ou que é a primeira ocorrência do representante de
determinada espécie, ainda não sendo de conhecimento mútuo dos
interlocutores, visto ser a primeira vez em que aparece no discurso.

Os artigos indefinidos também são variáveis em gênero e número.

É necessário entender que o artigo indefinido não pode ser confundido com
um numeral. Ele não está atrelado ao número um, mas à ideia de
generalização, conforme mencionado.

https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/diferenca-entre-artigo-indefinido-numeral.htm


Vejamos alguns exemplos:

Uma lição que aprendi hoje foi simples.
Ele passeava sempre com um cachorro.
Escolhi umas pinturas para você.
Uns convidados virão à nossa festa.

Note que, agora, o artigo deu uma conotação de generalização em relação aos
substantivos ou de desconhecimento por parte de um dos interlocutores.
Trata-se de “uma das lições aprendidas” e de “um cachorro não conhecido”,
além de “umas pinturas” e “uns convidados” que ainda serão vistos e
conhecidos.

Acesse os Links para ter mais explicações referente a matéria

https://www.youtube.com/watch?v=nC7fH3Gaubg

https://www.youtube.com/watch?v=lrH6CyzZQDA

https://www.youtube.com/watch?v=P-XS5vRF_0k

4º complete com os artigos  indefinidos adequados

Um – uma  -  uns – umas

5° CIRCULE OS ARTIGOS DEFINIDOS OU INDEFINIDOS PRESENTES NAS FRASES
ABAIXO:

https://www.youtube.com/watch?v=nC7fH3Gaubg
https://www.youtube.com/watch?v=lrH6CyzZQDA
https://www.youtube.com/watch?v=P-XS5vRF_0k


6° OBSERVE AS FRASES ABAIXO E CIRCULE OS ARTIGOS DEFINIDOS E SUBLINHE
OS ARTIGOS INDEFINIDOS.


