#ConquistaNoEstudo  Semana15 Etapa2
Ensino Médio  1a. SÉRIE

lÍngua portuguesa

ARTIGOS
MÓDULO 2
CAPÍTULO 3
PÁGINA 48
Profa. Simone Müller

Leia este texto recortado e transcrito do Enem – 2017.
Mas foi uma noite, aquela noite de sábado 21 de outubro
de 1967, que parou o nosso país. Parou pra ver a finalíssima
do III Festival da Record [...]

Aquela noite que acabou virando filme, em 2010, nas mãos
de Renato Terra e Ricardo Calil, agora virou livro. O livro que
está sendo lançado agora é a história daquela noite, ampliada
e em estado que no jargão jornalístico chamamos de matéria
bruta. Quem viu o filme vai se deliciar com as histórias – e
algumas fofocas – que cada um tem para contar, agora sem
os cortes necessários que um filme exige. E quem não viu o
filme tem diante de si um livro de histórias, pensando bem, de
História.
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1. Qual a diferença de sentido entre as expressões destacadas?
2. O que determina essa alteração de sentido dessas expressões?

Vamos analisar esse emprego...
Quem viu o filme vai se deliciar com as histórias.
Agora sem os cortes necessários que um filme exige.

3. Em qual dos dois casos “filme” está indefinido, podendo ser qualquer filme?
4. Em qual ele está definido, determinado?
Estas palavras do texto: O e UM são
classificadas como ARTIGOS.
ARTIGOS INDEFINIDOS: um, uma, uns, umas
ARTIGOS DEFINIDOS: o, a, os, as
Geralmente, já no início de textos narrativos, quando se está apresentando
personagens, emprega-se os artigos indefinidos, depois que eles já são
conhecidos do leitor, utiliza-se os definidos. Bons exemplos disso são as fábulas.

5. Que artigos completam adequadamente os textos a seguir?
a) ___________ menino estava passando pela rua, quando ouviu _________
freada bem forte, perto de si.
____________ freada foi tão estridente, que ___________ garoto levou o maior
susto!
b) ________ vizinho meu viu _________ bem-te-vi num galho da árvore do seu
quintal. Ele não pensou duas vezes: correu armar uma arapuca para prender
________ pobre ave.

Os ARTIGOS têm a função de definir ou indefinir os nomes, os
substantivos do texto. Daí a classificação: ARTIGOS DEFINIDOS E
ARTIGOS INDEFINIDOS.

Agora, leia estas frases, atentando para o significado das palavras sublinhadas.
Faz tempo que não chove e preciso molhar a grama.
O grama do ouro é muito caro em comparação ao de outros metais.
Como você deve ter percebido, dependendo do contexto, um mesmo substantivo
pode designar coisas bem diferentes. Quem vai determinar isso é o ARTIGO.

Essa é mais uma função dos ARTIGOS: determinar o gênero do
substantivo.

Agora, leia estas frases, atentando para o significado das palavras sublinhadas.
O gerente usava máscara.
AS gerentes atendiam na loja, mantendo certa distância dos clientes.

Os ARTIGOS têm a função de determinar o gênero (feminino,
masculino) e o número (singular, plural) dos
substantivos.

Relembre mais uma função dos ARTIGOS, lendo estes exemplos.
Como é difícil receber um não!
yy “não”, analisado isoladamente, pertence à classe dos advérbios (advérbio de
negação), mas, nesse caso, tornou-se um SUBSTANTIVO, porque possui um
ARTIGO relacionado a ele: o artigo indefinido “um”.

Esta casa é a nossa.
yy “nossa”, analisada isoladamente, pertence à classe dos pronomes (pronome
possessivo), mas, nesse caso, tornou-se um SUBSTANTIVO, porque possui um
ARTIGO relacionado a ela: o artigo definido “a”.

Preocupe-se mais com o ser do que com o ter!
yy “ser” e “ter”, analisados isoladamente, são verbos, mas, nesse caso, tornaramse SUBSTANTIVOS, porque possuem um ARTIGO relacionado a eles: o artigo
definido “o”.

Sempre que um ARTIGO se refere a alguma palavra, torna-a um
SUBSTANTIVO.

Veja como os ARTIGOS podem aparecer...
O médico aproximou-se do leito e entregou a receita à paciente e ao
acompanhante dela.
yy “do” é contração da preposição DE + artigo O
yy “à” é contração da preposição A + artigo A
yy “ao” é combinação da preposição A + artigo O

Os artigos podem se unir às preposições por contração ou
combinação.

REVISANDO
FUNÇÕES DOS ARTIGOS
yy Definir ou indefinir os nomes, os substantivos do texto. Daí a classificação:
ARTIGOS DEFINIDOS E ARTIGOS INDEFINIDOS.
yy Determinar o gênero, alterando o valor semântico do substantivo.
yy Determinar o gênero (feminino, masculino) e o número (singular, plural) dos
substantivos.
yy Estabelecer conexão entre termos de uma oração, quando unidos às
preposições por contração ou combinação.

GABARITO

1. “o filme”: filme referente ao III Festival da Record / “um filme”: qualquer filme.
2. A palavra que as antecede: “o” e “um”.
3. No 2º exemplo.
4. No 1º exemplo.
5. a) Um / uma / a / o b) Um / um / a

