INSTITUTO DOM VICENTE ZICO – INVIZI
DISCIPLINA: GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
PROFª: SELMA DA MATA
ALUNO(A): __________________________________________________________

NUMERAL
CONCEITO
Numerais são palavras que atribuem número ou ordem de seres numa sequência.
Além disso, numeral pode indicar:
a) multiplicação de quantidade, ou seja, aumento proporcional.
Ex.: O DVD duplo já está à venda.
O salário de André na empresa atual é o dobro do que recebia na anterior.

b) divisão de quantidade, ou seja, diminuição proporcional de quantidade:
Ex.: No começo da palestra, havia 300 pessoas assistindo, porém apenas um terço
ficou até o
final.

CLASSIFICAÇÃO
a) CARDINAIS: indicam quantidade: um, dois, sete, quinze...
São invariáveis, exceto: um (uma), dois (duas), as centenas a partir de duzentos (duzentas, trezentas,
etc.) e milhão, bilhão ou trilhão, etc., que variam em número: dois milhões, três bilhões, cinco
bilhões, etc.
b) ORDINAIS: indicam ordem: primeiro, segundo, quinto, vigésimo, milésimo...
Variam em gênero e número: primeira, segunda, quinta, vigésima, milésima...
c) MULTIPLICATIVOS: indicam multiplicação: duplo, triplo, quíntuplo...
 Quando têm função de substantivos, são invariáveis: O preço do açaí aumenta mais que o dobro
durante a entressafra.
 Quando funcionam como adjetivos, são invariáveis: Neste ano foi lançada a segunda temporada
da minha série favorita. Eu já assisti até o sexto episódio.
d) FRACIONÁRIOS: indicam fração ou divisão, ou seja, diminuição da quantidade: meio, terço, doze
avos, etc.: Dois terços dos meus familiares se mudaram da nossa
cidade natal. Destes, a metade foi trabalhar em São Paulo.
NUMERAIS COLETIVOS
Há, ainda, os numerais coletivos, os quais designam um
conjunto de seres ou coisas e o número exato dos componentes
desse conjunto.
Ex.: Comprei uma caixa com 10 resmas de papel A4.
OUTROS EXEMPLOS DE NUMERAIS:
zero, ambos, ambas, último, penúltimo, antepenúltimo, par, casal, dezena, década, bimestre,
semestre, centena, centúria, centenário, lustro, quina, trinca, milheiro, milhar, quinquagenário,
sexagenário, septuagenário, octogenário, nonagenário, sesquicentenário (150 anos).

OS NUMERAIS TAMBÉM PODEM SER SUBSTANTIVOS OU ADJETIVOS
a) Numeral substantivo: quatro mais quatro são oito. / Na minha cidade há seis supermercados,
mas apenas três com lanchonete.
b) Numeral adjetivo: acompanha um substantivo como se fosse um adjetivo
Iniciaremos nossas aulas às oito horas.
/ As dez equipes disputarão o torneio de futebol.
Observações:
 Há duas formas de escrita para 14, que podem ser: catorze ou quatorze; assim como para bilhão,
que também pode ser bilião.
 Décimo primeiro alterna com a forma undécimo; décimo segundo, com a forma duodécimo.
 O cardinal mais a palavra vezes compõem os casos de multiplicativos quando não há formas
específicas para estes: onze vezes, sessenta vezes, mil vezes...
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Observações:
 Usa-se frequentemente os multiplicativos dobro, duplo, triplo; porém, mais raramente usa-se
quádruplo, quíntuplo, sêxtuplo e cêntuplo. Na linguagem corrente são substituídos pelo cardinal
seguido da palavra vezes. Ex.: sétuplo – sete vezes, óctuplo – oito vezes.
 Para os fracionários meio (metade) e terço há forma específica, para
os demais, usa-se o cardinal seguido de avos ou com o ordinal
correspondente.
Ex.: Comecei na empresa em agosto, por isso receberei cinco doze avos
do meu salário em dezembro.
O quarto integrante do grupo chegou atrasado.
O aluno comeu apenas um oitavo da pizza.

FLEXÃO
1- NUMERAIS CARDINAIS: com exceção de um (uma), dois (duas), cento (plural centos), as centenas a
partir de duzentos (duzentas, trezentas...) e os acabados em ão (milhões, bilhões...), os demais são
invariáveis.
2- NUMERAIS ORDINAIS E FRACIONÁRIOS: variam em gênero e/ou número: primeira, primeiros;
vigésimo, vigésima, vigésimo; centésimo, centésima, centésimos; década, décadas; a décima parte,
dois terços, etc.
Ex.: O candidato precisa de três quintos dos votos para se eleger.
Há duas décadas assistiram a esse filme.
3- NUMERAIS MULTIPLICATIVOS
 Quando têm função de substantivo, são invariáveis: Os produtos aumentaram o dobro do preço
desde o mês passado.
 Quando funcionam como adjetivo, são variáveis em gênero e número: Essa é a linha quíntupla do
desenho.

LEITURA E ESCRITA DOS NUMERAIS
CARDINAIS
Lê-se os cardinais da seguinte maneira:
a) Deve-se intercalar a conjunção e entra as unidades, as dezenas e
as centenas.
35 = trinta e cinco - 559 = quinhentos e cinquenta e nove
b) Não se usa a conjunção e entre o milhar e a centena.
1 427 = mil quatrocentos e vinte e sete
Observação:
Intercala-se a conjunção e nas seguintes situações:
 Se a centena começar por zero: 2 048 = dois mil e quarenta e oito
 Se a centena terminar em dois zeros: 3 700 = três mil e setecentos
 Em numerais muito extensos, entre os elementos de uma mesma ordem destes, mas omitindose a conjunção quando se passar de uma ordem a outra:

295 755 = duzentos e noventa e cinco mil setecentos e cinquenta e cinco
primeira ordem

segunda ordem

162 398 404 = cento e sessenta e dois milhões, trezentos e noventa e oito mil quatrocentos e quatro
primeira ordem

segunda ordem

terceira ordem

35 234 822 946 = trinta e cinco bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, oitocentos e vinte e dois mil
primeira ordem

segunda ordem

terceira ordem

novecentos e quarenta e seis
quarta ordem

Observação: Não se usa vírgula entre o milhar e a centena.

ORDINAIS
Os ordinais inferiores a 2000 são lidos ou escritos como ordinais: Ele foi o ducentésimo vigésimo
quinto.
Os superiores a 2000 são lidos de forma mista, o primeiro algarismo como cardinal e os demais
como ordinais: És a dois milésima centésima sexta classificada.
REGRAS GERAIS PARA A LEITURA DOS NÚMEROS
 Antes do substantivo, usam-se ordinais: Ex.: V República (quinta),
II ato (segundo), IV volume (quarto).
 Após o substantivo, usam-se ordinais até dez (século III - terceiro),
(canto VIII – oitavo), (Henrique V – Quinto) e cardinais de onze em
diante (Luís XIV – Catorze), (século XXI – século vinte e um), (capítulo
XXIII – vinte e três).
 Na indicação de páginas, folhas, casas, apartamentos, cabinas de navios e equivalentes,
emprega-se cardinais: página 20 (vinte), apartamento 18 (dezoito), folha 75 (setenta e cinco).
 Mas se o numeral anteceder o substantivo, usa-se o ordinal: vigésima página, décimo oitavo
apartamento, etc.
 Na enumeração de portarias, decretos, leis, o ordinal é usado até nove e o cardinal até dez em
diante: Artigo 9º (nono), Artigo 10 (dez).
Observação: Na escrita não se deve iniciar frases com algarismo, mas com o numeral escrito por
extenso.
DISTINÇÃO QUANTO AO USO DO NUMERAL UM E DO ARTIGO INDEFINIDO UM
 Para distinguir-se o uso do um numeral cardinal do artigo indefinido um, deve-se ter atenção ao
contexto.
 Quando for necessário fazer essa distinção, pode-se recorrer a um artifício: se for possível
acrescentar as palavras só e único depois do um, a palavra um será numeral.
Ex.: Havia um médico no hospital. (um só, um único) – um ----- numeral
 Não há como esquecer um passeio tão bonito quanto aquele. um – artigo indefinido
 Para deixar evidente o numeral um, pode-se usar esses modificadores. Ex.: Comprei só um

brinquedo para meu afilhado.

