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Ele nasceu numa ladeira. Pobre, mulato, doente, 

tímido, gago e órfão. Nessas condições, difícil 

crer que teria qualquer futuro. No entanto, 

superou todas as adversidades e tornou-se UM 

dos maiores escritores brasileiros de todos os 

tempos. Para muitos, O maior. Assim era 

Machado de Assis.  



 

Ele nasceu numa ladeira. Pobre, mulato, doente, 

tímido, gago e órfão. Nessas condições, difícil 

crer que teria qualquer futuro. No entanto, 

superou todas as adversidades e tornou-se UM 

dos maiores escritores brasileiros de todos os 
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“UM”: “um entre 
tantos, “há 
outros”. 

“O”: “único, 
singular”, 
“ninguém se 
compara a ele”. 



 



 

ARTIGO É A PALAVRA QUE 

SE  

COLOCA ANTES DO 

SUBSTANTIVO PARA 

DETERMINÁ-LO DE MODO 

GERAL (INDEFINIDO) OU 

PARTICULAR 

(DEFINIDO). 



 
O, a, os, as 

[VARIÁVEIS] 

FUNÇÃO: determinam 
especificando o sentido 

de um substantivo. 

Sintaticamente, 
funcionam como 

ADJUNTOS 
ADNOMINAIS. 



 Um, uma,  
uns, umas 

[VARIÁVEIS] 

FUNÇÃO: determinam 
generalizando o sentido 

de um substantivo. 

Sintaticamente, 
funcionam como 

ADJUNTOS 
ADNOMINAIS. 



 

Determinantes de sintagmas 
nominais 
(adjuntos adnominais) 

A garota inteligente ganhou um prêmio 



 
SV: 
A garota inteligente 
ganhou um prêmio 

SN: 
A garota inteligente 

SV: 
ganhou 

SN: 
um prêmio  

EXPRESSÕES 
SUBLINHADAS:ADJUNTOS 
ADNOMINAIS 



 

São vocábulos 
substantivadores. 

A bela chegou muito cedo. 

O cantar é um ato político. 

BELA (adjetivo)          BELA (substant.) 

CANTAR (verbo)          CANTAR (substant.) 

DERIVAÇÃO 
IMPRÓPRIA 



 

SUBSTANTIVOS QUE NÃO ADMITEM ARTIGO 

Nomes de cidades 

Nomes de famosos 

“Casa” em seu 
sentido genérico 

Substantivos 
precedidos de “cujo” 



 

SUBSTANTIVOS QUE NÃO ADMITEM ARTIGO 

Nomes de cidades 

Em maio, 
visitaremos 
Uberaba e 
Uberlândia. 



 

SUBSTANTIVOS QUE NÃO ADMITEM ARTIGO 

Nomes de famosos 

Largou o emprego 
e voltou para casa. 

Não gosto de ficar 
em casa. 
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Nomes de famosos 

Largou o emprego 
e voltou para casa. 

Não gosto de ficar 
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SUBSTANTIVOS QUE NÃO ADMITEM ARTIGO 

Substantivos 
precedidos de 
“cujo” 

Esse é o contrato 
cujas assinaturas 
foram falsificadas. 



 

SUBSTANTIVOS QUE NÃO ADMITEM ARTIGO 

EMPREGO 
FACULTATIVO DE 
ARTIGO:antes de 
possessivos 

“O meu iPhone 
toca.” 
 
“Meu iPhone 
toca.” 



 

SUBSTANTIVOS QUE NÃO ADMITEM ARTIGO 

EMPREGO 
FACULTATIVO DE 
ARTIGO:antes de 
nomes próprios 

“João é legal.” 
 
“O João é legal,” 



 


