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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 
 

Leia: 

A maratona 

 

A maratona está presente nos Jogos Olímpicos desde Atenas, em 1896. É uma 
competição que exige muito do atleta e requer enorme resistência. A regra é simples, mas o 
desafio, nada fácil: leva o ouro o atleta que completar primeiro a distância de 42,195 metros. O 

caminho para o sucesso envolve, em grande parte, a capacidade do corredor de controlar o seu 
próprio ritmo – além, é claro, de superar os adversários. As duas últimas edições dos Jogos 
Olímpicos estabeleceram novos recordes para a maratona. Em Pequim 2008, na prova 
masculina, o queniano Samuel Kamau Wanjiru percorreu o trajeto em 2h06min32s. Entre _____ 

mulheres, _____ etíope Tiki Gelana fez o tempo de 2h23min07s em Londres 2012.  
 

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Maratona>. 
  

Questão 1 – Na frase “[...] o queniano Samuel Kamau Wanjiru percorreu o trajeto em 
2h06min32s”. Explique o emprego do artigo definido destacado: 
______________________________________________________________________________ 

 
Questão 2 – Os espaços indicados no texto devem ser preenchidos com artigos definidos. 
Levando-se consideração o gênero e o número dos substantivos referentes, preencha-os 
corretamente: 

 
“Entre _____ mulheres, _____ etíope Tiki Gelana fez o tempo de 2h23min07s em Londres 2012.” 
 
Questão 3 – Releia com atenção o texto. Em seguida, identifique a frase que apresenta um artigo 
indefinido. Sublinhe-o: 

______________________________________________________________________________ 
 
Questão 4 – No trecho “As duas últimas edições dos Jogos Olímpicos estabeleceram novos 
recordes [...]”, o termo “dos” é resultado da contração: 
(     ) da preposição “de” com o pronome demonstrativo “o”. 
(     ) da preposição “de” com o pronome pessoal oblíquo “o”. 
(     ) da preposição “de” com o artigo definido “o” 
 

Questão 5 – Grife os artigos definidos que compõem estes segmentos: 
a) “A regra é simples, mas o desafio, nada fácil [...]” 
b) “[...] leva o ouro o atleta que completar primeiro a distância de 42,195 metros.” 
c) “[...] a capacidade do corredor de controlar o seu próprio ritmo [...]” 
d) “[...] além, é claro, de superar os adversários.” 
 


