
 

 

Nível: A1 

Artigo definido e indefinido 

Artigo Indefinido Singular Artigo Indefinido Plural 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

um uma uns umas 
 

1. Coloca o artigo indefinido. 

 

1. Isto é ______livro. 

2. Isto é ______ caneta. 

3. Isto é ______ caderno. 

4. Isto é ______ mesa. 

5. Isto é ______ porta. 

6. Isto é ______  casa. 

7. Isto é ______ computador. 

8. Isto é ______  pasta. 

9. Isto é ______  cadeira. 

10. Isto é ______ janela. 

2. Coloca o artigo indefinido. 

 

1. O meu pai tem ______ amigos ingleses. 

2. A Luísa tem _____ irmãs muito simpáticas. 

3. _____ vivenda é uma casa independente, geralmente muito grande. 

4. Tu tens _____ casa muito bonita. 

5. O Senhor tem ______ carro fabuloso! 

6. Ela tem ______ óculos muito originais. 

7. O Paulo tem ______ gravatas muito coloridas. 

8. A avó do Luís deve ter _____ 80 anos. 

9. Tu tens _____ telemóvel espetacular. 

10. Vocês têm _____ discos fantásticos. 



 

 

 

3. Completa com o artigo definido ou  indefinido. 

 

Estava ______ manhã cheia de sol e não havia ______ nuvem no céu. _____ crianças 

decidiram passar ____ tarde na piscina municipal. _____ água estava ______ maravilha, 

mesmo quentinha. ____ António estava a brincar com ______ bola de futebol, enquanto 

______ Ana dava _____ mergulho.  

____ avô das crianças aproveitou para dormir _____ sesta debaixo do guarda-sol. Às cinco 

horas ____ crianças foram lanchar ____ gelado.  

___ dia passou tão rapidamente que ____ crianças nem deram conta do tempo a passar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluções: 1. 1. um; 2. uma; 3. um; 4. uma; 5. uma; 6. uma; 7. um; 8. uma; 9. uma; 10. Uma.  
2. 1. uns; 2. umas; 3. Uma; 4. uma; 5. um; 6. uns; 7. umas; 8. uns; 9. um; 10. uns.  
3. uma; uma; As; uma; A; uma; O; uma; a; um; O; uma/a; as; um; O; as. 
 


