
 

 

 
ATIVIDADE 2 – CONTO, ARTIGO E NUMERAL 

 
O preguiçoso 
(conto jocoso) 

 

Um homem preguiçoso vivia com a mulher muito trabalhadeira. A casa deles era de vara, e a mulher, 

cansada de passar frio, teve que encher as paredes sozinha: carregou todo o barro e fez o serviço, enquanto 

o marido permanecia o dia todo deitado no chão, primeiro palitando os dentes e em segundo lugar pitando 

seu cigarro de palha. 

Tudo o que a mulher mandava fazer, ele vinha com uma desculpa para não realizar o serviço. Um dia, ela 

disse: 

— Marido, vai ao mato caçar duas pacas gordas pra nós fazer um cozido gostoso. 

E o preguiçoso vinha com a desculpa: 

— Ô minha veia, você quer meu mal?! Pra eu armar uma arapuca, tenho que pegar no machado, ele 

bate no meu pé e, aí, é desgraceira na certa! No mato tem onça. Se a onça me pega, me come. É melhor ficar 

por aqui. 

A mulher se azoretava e dizia: 

— Então, marido, levanta daí e vai botar um roçado, que a chuva já tá pra chegar! 

— Mulher, a chuva que Deus dá no roçado dá no mato também. Não precisa de tanta arribação! 

E a mulher, que já não aguentava mais, dizia: 

 

— Miserável, marido, como você era melhor não ter. 

Cachorro há de te latir e cobra há de lhe morder. 

Tanta preguiça, só falta ser enterrado vivo, 

e é isso que eu vou fazer! 

 

Ele achou boa a ideia, já que não precisaria mais se levantar nem para fazer as necessidades. Então a 

mulher chamou uns homens para sepultar o preguiçoso. Puseram-no na rede e tocaram o cortejo. Na 

estrada, um compadre dele vinha montado a cavalo e, vendo a rede, perguntou: 

— Meu compadre morreu e ninguém me avisou? 

— Morreu não, compadre, mas prefere ser enterrado vivo a ter que levantar uma palha do chão. Esse 

homem não trabalha nem pro seu sustento, e eu já não aguento mais! 

O compadre, então, ofertou: 

— Para não enterrar meu compadre, eu ofereço meio saco de feijão, outro de arroz e uma dúzia de 

banana. 

O preguiçoso, ouvindo a proposta, espichou o pescoço para fora da rede e perguntou: 

— Ô compadre, me responda uma coisa: esse feijão é debulhado? 
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— Não. 

— E esse arroz e esse cacho de banana vêm com casca ou sem casca? 

— Com casca! 

Então, para surpresa de todos, o preguiçoso completou: 

— Prossiga o enterro! 
Maria Magalhães Borges, 

Serra do Ramalho, Bahia. 

 

RESPONDA ÀS QUESTÕES ABAIXO: 

1. O conto acima tem qual objetivo? 

___________________________________________________________________________________ 

 

2. O conto apresenta características: 

(   ) narrativas. 

(   ) instrucionais. 

(   ) argumentativas. 

(   ) descritivas. 

 

3. Que tipo de ajuda o compadre ofereceu? 

___________________________________________________________________________________ 

 

4. Por que o homem preguiçoso não aceitou o que o compadre lhe ofereceu? 

___________________________________________________________________________________ 

 

5. Um conto popular é um gênero textual que: 

(    ) Conta uma história real revestida de personagens aparentemente irreais. 

(    ) Relata fatos extraordinários distantes da realidade para transmitir um ensinamento. 

(    )  Narra crendices populares inventada em um passado bastante longínquo. 

(    ) Une fatos reais a fatos irreais de forma fantasiosa e é transmitida pela tradição oral. 

 

6. No trecho “A mulher se azoretava e dizia *...+”, a palavra destacada tem o sentido de 

(    ) perturbava. 

(    ) satisfazia. 

(    ) distraia. 

(    ) desanuviava. 

 

7. No trecho “Ele achou boa a ideia, já que não precisaria mais se levantar nem para fazer as 

necessidades.”, a palavra destacada se refere  

(    ) à mulher do preguiçoso. 

(    ) ao homem preguiçoso. 

(    ) ao compadre. 

(    ) ao autor. 
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Gramática: 

 Artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de 
maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica, ao mesmo tempo, o gênero e o número 
dos substantivos. Eles se classificam em: 

Artigos Definidos: determinam os substantivos de maneira precisa: o, a, os, as.  

Artigos Indefinidos: determinam os substantivos de maneira vaga: um, uma, uns, umas.  
 

 Numeral é a classe de palavra variável encarregada de determinar a quantidade de pessoas, objetos, 
coisas ou o lugar ocupado numa dada sequência. Os numerais são classificados em cinco tipos: 

 
Cardinais: Forma básica dos números (1, 2, 3,4,5…), as quais adjetivam uma quantidade. Exemplos: 
dois, duas, duzentos, trezentas, bilhão, milhões... 

 

Ordinais: Indica ordem de uma sequência, ou seja, representa a ordem de sucessão e uma série, seja 
de seres, coisas ou objetos (primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto…). 

 
Fracionários: São os números fracionários que indicam a diminuição das proporções numéricas, ou 
seja, representam uma parte de um todo, por exemplo, ¼ (lê-se um quarto, um sobre quatro), ½ (lê-
se meio ou metade, um sobre dois), ¾ (lê-se três quartos ou três sobre quatro). 

 

Coletivos: Número exato que faz referência a um conjunto de seres, por exemplo, dúzia (conjunto de 
12), dezena (conjunto de 10), centena (conjunto de 100), semestre (conjunto de 6), bimestre 
(conjunto de 2). 

 
Multiplicativos: Relaciona um conjunto de seres, objetos ou coisas, dando-lhes uma característica, de 
forma que determina o aumento da quantidade por meio de múltiplos, por exemplo, dobro, triplo, 
quádruplo, quíntuplo, etc. 

 

8. Observe a seguinte frase: “Um homem preguiçoso vivia com a mulher muito trabalhadeira”. 
Classifique os artigos em destaque em definidos ou indefinidos. 
___________________________________________________________________________________ 
 

9. Retome o texto e sublinhe os artigos definidos e circule os artigos indefinidos. 
 
 

10. Leia a frase: “Marido, vai ao mato caçar duas pacas gordas pra nós fazer um cozido gostoso.” A 
palavra em destaque é um numeral. Como ele é classificado? 
___________________________________________________________________________________ 
 

11. Retire do texto mais quatro numerais e classifique-os. 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 


