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Professor Jailton



 
 É a palavra que indica a quantidade exata de 

seres, ou a posição que um ser ocupa numa 
determinada série.

Um

Dois

Mil

Primeiro

Décimo



 
 Cardinais: indicam quantidade determinada.

um, dois, três, quatro, cinco, seis

 Ordinais: indicam ordem de sucessão.
primeiro, segundo, terceiro

 Multiplicativos: indicam multiplicação.
dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo

 Fracionário: indicam divisão, fração.
meio, terço, quarto, onze avos



 

 Cardinais
◦ Os cardinais um, dois e as centenas a partir de 

duzentos são flexionados em gênero:

Assino apenas um jornal e uma revista.

Havia apenas duzentos lugares para trezentas pessoas.

◦ Os numerais milhão, bilhão, trilhão etc. variam em 
número:

A loteria  está acumulada em cinqüenta milhões.

◦ Os demais cardinais não são flexionados:

◦ Comprei cinco laranjas e cinco abacates.



 
 Ordinais

◦ Os numerais ordinais variam em gênero e número.

Na segunda corrida que disputaram, foram os 
primeiros colocados.

Ela estava lendo a centésima primeira página do livro.



 
 Multiplicativos
◦ Só variam quanto tiverem valor de adjetivo, isto é, 

quando estiverem se referindo a um substantivo.

Mulheres protestam contra dupla jornada de trabalho.

Na loteca, fez apostas triplas.



 
 Fracionários
◦ Concordam em gênero e número com o cardinal que os 

antecede:

Ele recebeu um terço do que merecia.

Ele recebeu uma terça parte do que merecia.

Adiantou dois terços do preço ao reservar a mercadoria.



 
◦ O numeral anteposto ao substantivo deve ser lido 

como ordinal, concordando com esse substantivo. 
Se estiver posposto ao substantivo, deve ser lido 
como cardinal, concordando com a palavra número, 
que se considera subentendida.

segunda casa ou casa dois

décima quinta cabine ou cabine quinze

décima primeira vaga ou vaga onze

V Salão do Automóvel (quinto)

II Maratona Estudantil (segunda)



 
◦ Na indicação de reis, papas, séculos e partes de uma 

obra

 Quando posposto ao substantivo, usam-se os numerais 
ordinais até décimo, inclusive.

século X (décimo) João Paulo II (segundo)

 Daí em diante, devem-se empregar os cardinais.

século XI (onze) Bento XVI (dezesseis)



 
 Se o numeral anteceder o substantivo, será 

obrigatório o uso do ordinal:

vigésimo primeiro século

décimo primeiro capítulo



 

◦ Em textos legais (leis, decretos, medidas provisórias, 
portarias etc.), os artigos, incisos e parágrafos 
numerados até nove são lidos como ordinais.

artigo 9º, inciso III, parágrafo 2º (nono, terceiro, segundo)

◦ Do  número dez em diante são lidos como cardinais.

artigo 12, inciso XV, parágrafo 10 (doze, quinze, dez)

Lembre-se: Os artigos e parágrafos devem ser grafados 
com algarismos arábicos e os incisos com algarismos 
romanos.



 
 Numerais adjetivos: 

desempenham na frase uma própria função do 
adjetivo. Virão determinando um substantivo.

Dois alunos chegaram.

Primeiro homem a pisar na Lua, Neil Armstrong 
voltou ao espaço recentemente.



  O numeral adjetivo
◦ Exerce sempre a função de adjunto adnominal.

Quinze pessoas compareceram à reunião.

O segundo turno será disputado por dois candidatos 
mineiros.



 
 O numeral substantivo
◦ Exerce as mesmas funções do substantivo.

Um é pouco, dois é bom, três é demais.

O resultado da soma é quinze.


