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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia este texto que nos conta sobre o livro “Os russos”, escrito por Angelo Segrillo: 
 

Eles vivem em um país tão vasto que faz o Brasil parecer pequeno. Protagonistas da 

Revolução Socialista de 1917, da Guerra Fria e, hoje, integrantes do G8, são músicos magníficos, 

possuem uma literatura marcante e destacam-se nos eventos esportivos mundiais. Um pouco 

europeus, um pouco asiáticos, um pouco ocidentais, um pouco orientais, os russos abrigam uma 

enorme diversidade de nações e culturas. Sofreram com a servidão até 1861 e, mal entrados no 

capitalismo, embarcaram em quase sete décadas de comunismo. Milhões morreram nas duas 

guerras mundiais. Viveram momentos de extrema privação ao mesmo tempo que ganharam o 

status de superpotência. O capitalismo selvagem dos anos 1990 começou assustando a maioria 

do povo, mas hoje a Rússia volta a ser uma protagonista mundial. [...] 

 

Disponível em: <http://editoracontexto.com.br>. 

 

Questão 1 – O termo em destaque classifica-se como numeral cardinal em: 

a) “Eles vivem em um país tão vasto que faz o Brasil parecer pequeno.” 
b) “[...] e, hoje, integrantes do G8, são músicos magníficos [...]” 

c) “[...] possuem uma literatura marcante [...]” 
d) “[...] embarcaram em quase sete décadas de comunismo.” 
 

Questão 2 – “Milhões morreram nas duas guerras mundiais.”. Aponte os numerais cardinais que 

compõem essa parte do texto: 

Os numerais cardinais “milhões” e “duas” compõem essa parte do texto. 
 

Questão 3 – Escreva por extenso os numerais cardinais a seguir: 

a) 1917: mil novecentos e dezessete 

b) 1861: mil oitocentos e sessenta e um 

c) 1990: mil novecentos e noventa  

 

Questão 4 – Na passagem “[...] os russos abrigam uma enorme diversidade de nações e 

culturas.”, o termo “uma” funciona como: 
a) pronome indefinido  

b) preposição  

c) numeral cardinal  

d) artigo indefinido  

 

Questão 5 – Conclui-se que o numeral cardinal indica: 

(  x ) uma quantidade exata. 

(     ) uma posição exata.  


