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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 
 

Leia:  

O que podemos observar no céu noturno? 

 
Ao contrário do que preferem _____ lobisomens (brincadeira!), do ponto de vista 

astronômico, é melhor contemplar o céu em uma noite de Lua nova. É que com Lua cheia vemos 
apenas as estrelas e os planetas mais brilhantes. Já na Lua nova, diante de um céu sem nuvens 

e, de preferência, longe de uma cidade com muitas luzes, podemos observar um espetáculo 
fascinante, que é um céu escuro, salpicado de pontos brilhantes – são muitas estrelas e quase 
todos os planetas! É muito difícil diferenciar planetas de estrelas numa só noite de observação, 
porque seus brilhos se confundem, mas se você tiver interesse poderá ficar craque.  

 
“Revista Ciência Hoje das Crianças”, julho de 2009. (Fragmento). 

 

Questão 1 – Releia com atenção a oração que introduz o texto. Em seguida, assinale o artigo 
que se encaixa no espaço indicado, a fim de se expressar a ideia pretendida: 
(     ) o artigo definido “os”. 
(     ) a artigo indefinido “uns”. 
 

Questão 2 – Na passagem “[...] é melhor contemplar o céu em uma noite de Lua nova.”, por que 
foram empregados o artigo definido antes do substantivo “céu” e o artigo indefinido antes do 
substantivo “noite”? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Questão 3 – O termo sublinhado é um pronome indefinido em: 
(     ) “[...] longe de uma cidade com muitas luzes [...]” 
(     ) “[...] que é um céu escuro [...]” 
(     ) “[...] são muitas estrelas e quase todos os planetas!” 
 
Questão 4 – Na frase “É muito difícil diferenciar planetas de estrelas numa só noite de 
observação [...]”, o termo em destaque é contração: 
(     ) da preposição “em” com o artigo indefinido “uma”. 
(     ) da preposição “de” com o artigo indefinido “uma”. 
(     ) da preposição “para” com o artigo indefinido “uma”. 
 
Questão 5 – Na construção do texto, os artigos definem ou indefinem os sentidos de: 

(     ) verbos 
(     ) adjetivos 
(     ) substantivos 
 


