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ARTIGO DEFINIDO
 Conhecimento fundamental para o Inglês Instrumental

O artigo definido THE não varia em gênero ou número em Inglês.

THE



O – A – OS – AS

 Conhecimento importante para aprender o idioma Inglês

THE é usado antes de um substantivo já conhecido pelo ouvinte ou leitor. Significa O, A, OS,
AS, pois, em Inglês, não varia em gênero ou número.
The man = O homem



The men = Os homens

The woman = A mulher



The women = As mulheres

 São usados para substantivos já mencionados:
He read some articles and reviews. The articles were about cloud computing.
 São usados para substantivos únicos:
The Sun = O sol
The sky = O céu
The universe = O universo
 São usados para nomes de rios, mares, canais, oceanos, polos, desertos, golfos, grupos de
ilhas e cadeias de montanhas:
The Amazon River = O Rio Amazonas
The Atlantic Ocean = O Oceano Atlântico
The Alps = Os Alpes
 Para adjetivos usados como substantivos no plural para indicar generalização:
The poor = Os pobres
The good = Os bons
The strong = Os fortes
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 Em nomes países compostos por substantivos comuns tais como reino, estado, república,
federação, etc.:
The United Kingdom = O Reino Unido



Great Britain

The United States = Os Estados Unidos



America

The Russian Federation = A Federação Russa



Russia

 Para indicar um grupo familiar. Observe que nunca se usa artigo antes de nomes próprios:
The Almeidas are nice. = A família Almeida é legal.
Almeida is my best friend. = O Almeida é o meu melhor amigo.
 Antes de nomes de instrumentos musicais e ritmos:
João Carlos Martins plays the piano very well. = João Carlos Martins toca piano muito bem.
Sandra dances the samba every week. = Sandra samba todas as semanas.
 Com nomes de jornais e prédios:
The New York Times
The Washington Post
The Empire States building
The Taj Mahal
 Com os superlativos:
Susan is the best actress. = Susan é a melhor atriz.
David is the tallest student = David é o aluno mais alto.
 Com o comparativo para indicar aumento ou diminuição na mesma proporção:
The more I work, the more I earn. = Quanto mais trabalho, mais ganho.
The more I hear this song, the less I like it. = Quanto mais eu escuto esta
canção, menos eu gosto

Bons estudos!
Equipe Ficou Mais Fácil
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