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Língua espanhola  6º ano   

Atividade para quinta-feira (28 de abril de 2020) – 1 hora-aula.  

  

Actividad de hoy: 

Assistir o video: 

Link: https://youtu.be/yBLRTiNXsMU 

 

Artigos (Artículos) 

São palavras variáveis que se antepõem ao substantivo ou a qualquer 
palavra/oração que tenha valor de substantivo, indicando-lhe o gênero e o 
número. 

Los terratenientes son dueños de grandes extensiones agrícolas. 
(Os fazendeiros são donos de grandes extensões agrícolas.) 

Unas mujeres hicieron los vestidos para la fiesta de Ana. 
(Umas mulheres fizeram os vestidos para a festa de Ana.) 

 

Definidos e indefinidos (Definidos e indefinidos) 

Assim como a língua portuguesa, a língua espanhola apresenta duas formas de 
artigo, o definido e o indefinido, que indicam, respectivamente, que o substantivo 
se refere a algo já conhecido, determinado ou já mencionado, ou que o 
substantivo se refere a algo não conhecido ou não mencionado no texto. 

Definidos Indefinidos 

Masculino Singular El Masculino Singular Un 

Masculino Plural Los Masculino Plural Unos 

Feminino Singular La Feminino Singular Una 

Feminino Plural Las Feminino Plural Unas 

Exemplos: 

https://youtu.be/yBLRTiNXsMU


Definidos Indefinidos 

El auto (O carro) 

 

Un hombre (Um homem) 

 

Los autos (Os carros) 

    

Unos hombres (Uns homens) 

   

La casa (A casa) 

 

Una mujer (Uma mulher) 

 

Las casas (As casas) 

   

Unas mujeres (Umas mulheres) 

  

https://www.soespanhol.com.br/conteudo/artigos1.php 

 

Diferente do inglês ou do francês que tem têm muitas contrações, no espanhol 
existem apenas duas que são reconhecidas como gramaticalmente corretas. 
Ambas involvem preposições combinando com el (o): 
 
   del = de + el 
   Es la luz del mundo. 
   Ele é a luz do mundo. 
 
   al = a + el 
   Escucho al profesor. 
   Escuto o professor. 
 
É importante observar que eles não se contraem com él (ele) ou se el é parte 
de um nome: 
 
   Correto: ¿Lo diste a él? 
   Incorreto: ¿Lo diste al? 
   Você deu isso a ele? 

https://www.soespanhol.com.br/conteudo/artigos1.php


Págs.: 56 ejercicios: 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


