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Daniella

6º

Atividade para o plantão
1. Transforme os algarismos seguintes em numerais.
a. 19
f.
b. 57
g.
c. 66
h.
d. 105
i.
e. 279
j.

312
5.615
13.758
33º
47º

k. 55º
l. 79º
m. 82º

2. Reescreva as frases, substituindo as palavras destacadas por um numeral multiplicativo.
a. Para aquisição desse imóvel você necessita de três vezes mais do que possui.
b. Neste mês vamos gastar duas vezes mais do que no mês passado.
c. Se você fosse comprar essa blusa pronta, pagaria quatro vezes mais do que gastou para fazê-la.
d. Há famílias que necessitariam ganhar cinco vezes mais do que recebem.
3. Reescreva as frases completando os espaços com os numerais fracionários adequados.
a. Antônio recebe seiscentos reais por mês e sua irmã, trezentos reais. Sua irmã recebe, então, ______________do que
Antônio recebe.
b. Se você tem um mil e duzentos reais na poupança e eu tenho quatrocentos reais, o meu dinheiro guardado
corresponde a _____________ do seu.
4. Identifique e classifique os numerais presentes nas frases.
a. Moro no quinto andar.
b. A nossa escola conquistou o primeiro lugar no campeonato interescolar.
c. Comprei duzentos gramas de mortadela.
d. Ontem havia o dobro de alunos na sala de aula.
e. Comi apenas um quarto da maçã.
f. Em casa somos cinco irmãos. O primeiro, ou seja, o mais velho é um rapaz que, atualmente, tem o dobro da idade do
caçula, que tem um quarto da idade do pai.
5. Informe se a palavra destacada é numeral ou artigo. Depois explique qual a diferença semântica entre as duas classes
gramaticais.
a. Hoje saímos atrás de uma casa para alugar. Encontramos várias, mas como o aluguel está caro, apenas uma nos
interessou: tem um banheiro, uma sala, um quarto e a cozinha.
b. Conhecemos um casal que tem dois filhos e outro casal que tem um.
c. Procurei uma casa de chá e encontrei uma, mas só servia chá preto.
6. Informe a classe gramatical a que pertencem as palavras destacadas.
a. Três alunos não entregaram o trabalho de História.
b. O pai ali no caixão, e os cinco filhos já brigavam por causa da herança.
c. As primeiras fileiras do teatro, as melhores, necessitavam de restauração.
d. O policial indicou que o semáforo estava quebrado.

