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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 
 

Leia:  

21 de setembro é dia da Árvore 

 
21 de setembro é o Dia da Árvore. Dois dias antes do começo da primavera, estação mais 

colorida do ano. 
Mas você sabia que essa data só foi instituída em 1965, por um presidente chamado 

Castelo Branco? Antes da escolha desse dia, as pessoas comemoravam, no Brasil, a festa Anual 
das Árvores, que acontecia na última semana de março. 

Também existe um Dia Mundial da Árvore ou Dia Mundial da Floresta, mas é celebrado no 
dia 22 de maio. 

O primeiro país a festejar o Dia da Árvore foram os Estados Unidos, em 10 de abril de 
1872. A celebração começou no estado de Nebrasca, onde um morador, chamado Julius Sterling 
Morton, fez uma grande campanha para a plantação de árvores. 

 
Disponível em: <http://www.ebc.com.br>. 

 
Questão 1 – Identifique a frase em que o vocábulo destacado é um numeral cardinal: 
(  x ) “Dois dias antes do começo da primavera [...]” 
(     ) “[...] por um presidente chamado Castelo Branco [...]” 
(     ) “O primeiro país a festejar o Dia da Árvore foram os Estados Unidos [...]” 
 
Questão 2 – Na frase identificada acima, o numeral cardinal refere-se a: 
(     ) um adjetivo  
(     ) um verbo  
(  x ) um substantivo  
 
Questão 3 – “Mas você sabia que essa data só foi instituída em 1965 [...]”. Escreva por extenso o 
numeral cardinal que compõe esse fragmento: 
Mil novecentos e sessenta e cinco. 
 
Questão 4 – O numeral, escrito por extenso anteriormente, é cardinal porque: 
(     ) indica uma posição.  
(     ) indica uma fração.  
(  x ) indica uma quantidade exata. 
 
Questão 5 – No trecho “[...] em 10 de abril de 1872.”, os numerais cardinais formam um adjunto 
adverbial que indica: 
(     ) lugar 
(  x ) tempo  
(     ) origem  


