INSTITUTO DOM VICENTE ZICO – INVIZI
DISCIPLINA: GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
PROFª: SELMA DA MATA
ALUNO(A): _________________________________________________________________
EXERCÍCIOS SOBRE NUMERAL
1- Qual o numeral correspondente a:
a) Três vezes maior _________________________________________
b) Três vezes menor ________________________________________
2- Marque a alternativa em que o uso do numeral está incorreto:
a) século IV (quatro)
d) capítulo XVI (dezesseis)
b) página 110 (cento e dez)
e) X tomo (décimo)
c) 80º (octogésimo)
3- Triplo e tríplice são numerais:
a) ambos cardinais
b) ambos ordinais
c) ambos multiplicativos
c) ordinal o primeiro e multiplicativo o segundo
d) multiplicativo o primeiro e cardinal o segundo
4- Em qual das alternativas abaixo não há expressão numérica de sentido indefinido:
a) Somos os centésimos colocados
b) “A vida tem uma só entrada, a saída é por cem portas”.
c) “Meus dedos disparam mil mortes na guerra”.
d) Vou assistir a esse filme pela milésima vez.
e) Compramos metade da quantidade das laranjas que havia à venda.

5- O numeral registrado de forma incorreta está na alternativa:
a) O artigo 10 destaca que...
b) Na página 220 encontraremos as respostas.
c) Interromperam a série depois da quarta temporada.
d) Compraste só quinhentas gramas de queijo?
e) Essa foi a vigésima vez que viajei para aquela cidade.
6- Escreva a quantidade expressa pelos numerais abaixo:
a) sexagenário
e)
b) trinca
f)
c) resma
g)
d) lustro
h)

século
milênio
lustro
ambos

i)
j)
k)
l)

grosa
dúzia
década
quarentena

m)
n)
o)
p)

biênio
quarteto
sesquicentenário
trimestre

7- Escreva por extenso os numerais abaixo:
a) São 7 664 416 pessoas.

b) Comprei uma TV por R$1.750, 60.

c) Durante um ano foram percorridos 2 345 quilômetros.

d) A Índia é o 2º país mais populoso do mundo, possuindo mais de 1.200.000.000 de
habitantes.

8- Seguem os nomes de Papas. Escreva os algarismos por extenso.
a) João XXIII
d) Pio X
b) João Paulo II
e) Pio XII
c) Leão IX
f) Leão XIII
9- Classifique a palavra destacada como numeral cardinal ou artigo indefinido:
a) Estamos a uma milha do nosso destino.
b) Aquele advogado perdeu uma de suas causas.
c) A recomposição do ozônio deve demorar um século.
d) Morreram cerca de 15 mil pessoas em um ano de combate na guerra de Canudos.
e) Os garimpeiros são uma ameaça direta aos índios.

