
Números Cardinais 

 
 

 
 

Uma dúzia... Meia dúzia... 

   
 

 
 

 
 

 

  



Dinheiro 
Notas:

 
dois reais 

cinco reais 
dez reais 

vinte reais 
cinquenta reais 

cem reais 

Moedas: 

 
 
 

cinco centavos 
dez centavos 

vinte e cinco centavos 
cinquenta centavos 

um real 

Leitura e escrita de numerais: 
1. É necessário intercalar a conjunção e entre as centenas e dezenas, como ainda entre as 

dezenas e as unidades. Exemplo:  

3.567.743 = três milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, setecentos e quarenta e três.  

 

Exceção: 1.100 = mil e cem. 

 

 1-1. É necessário intercalar a conjunção e entre classes de números (“casinhas”: unidades 

simples, milhares, milhões etc.) sempre que houver zero na centena. 

 

2. Na enumeração de páginas, folhas, casas, os cardinais concordam com a palavra 

número. Exemplo:  

⎯ Moro na casa 21 (vinte e um). 

⎯ A notícia estava na página 102 (cento e dois) de “O Estado de São Paulo”. 

  

3. Na designação do primeiro dia do mês, podemos usar número ordinal ou cardinal, 

embora seja mais comum o ordinal.  

 

Flexão de gênero (feminino / masculino): 

4. Apenas alguns cardinais sofrem flexão de gênero, como os números um e dois. 

Exemplo: 

⎯ Quero um pão e uma rosca.  ⎯ Quero duas roscas e dois pães. 

 

5. Também sofrem flexão as centenas a partir de duzentos. Exemplo:  



⎯ Há trezentas galinhas e quinhentas ovelhas na fazenda. 

 

Flexão de número (plural / singular): 

6. Sofrem flexão de número os numerais milhão, bilhão, trilhão etc. Exemplo: 

 ⎯ Este fóssil tem 75 milhões de anos.  ⎯ O evento reuniu um milhão de pessoas. 

 
Observe o cheque abaixo: 
 

 
 
Preencha os cheques com os valores indicados: 

 

 
Responda: 
Qual é o número do seu telefone? 
Qual é o número do seu RG? 



Qual é a idade que você gostaria de ter agora? 
Em que ano você nasceu? 
 

Preposições e artigos 
   

Com os dias da semana  
1o dia da semana: o domingo 
2o dia da semana: a segunda-feira 
3o dia da semana: a terça-feira 
4o dia da semana: a quarta-feira 
5o dia da semana: a quinta-feira 
6o dia da semana: a sexta-feira 
7o dia da semana: o sábado 
 

Com partes do dia  
de manhã 
de tarde ou à tarde 
de noite ou à noite 
de madrugada 
 

 

Com estações do ano: usar artigos. 

A primavera O verão O outono O inverno 

 
Com meses do ano: Não se usa artigos antes dos meses do ano.  
Janeiro 
Fevereiro 
Março 

Abril 
Maio 
Junho 

Julho 
Agosto 
Setembro 

Outubro 
Novembro 
Dezembro 

 
Exemplos: 
 Eu faço aniversário em março. 
 Normalmente, o mês mais frio do ano é julho. 
 Dezembro e janeiro são os meses mais quentes. 

 
 



O uso da preposição EM: 
A preposição EM responde a pergunta: 
“Quando?”. Exemplos: 
Eu viajei no fim de semana passado. (ou “no final 
de semana passado)” 
Vou viajar no mês que vem. 
Ele viajou no ano retrasado. 
No sábado fui à praia. 

 
“O que foi divertido?” O sábado foi divertido. A 
semana passada foi divertida.  
 

O uso da preposição DE 
Eu vou viajar no sábado de manhã. 
Ele vai viajar no domingo de/à tarde 

 

Partes do dia 
 

 
 

Vocabulário Relacionado 

 
o fim de semana = o final de semana 

o mês que vem 

a semana que vem 
o ano passado 

o ano retrasado 

 

ontem/ antes de ontem/ anteontem 

amanhã de manhã 

o início do ano 
o fim do ano 

 

 
 

 
Responda as perguntas: 
 

1. Que dia é hoje? Hoje é ...................................................................................................... ..... 
2. Em que dia você nasceu? Eu nasci no dia .....................................................................  

3. Quando é o Natal? ........................................................................................................... ........ 

4. Quando vamos ter um feriado? .......................................................................................... .............................. 

5. Qual é o maior feriado do seu país? ......................................................................................... ....................... 

6. Quando vão começar suas férias? .................................... ............................................................................... . 

 
  



Escreva por extenso os dias entre parênteses:  
— Que dia é hoje? 
 

1. (6af., 3/11) Hoje é sexta-feira, dia três de novembro. 

2. (2af., 21/1)  .................................................................................................................... ............ 

3. (4af., 2/7) ..................................................................................................................... ............... 

4. (3af., 19/6) ........................................................................................................... ...................................................... 

5. (5af., 31/3) ............................................................................................................................. ................................... 

6. (6af., 27/11) ............................................................................. ........................................................................ ......... 
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