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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

8 de abril – Dia Mundial da Astronomia 

 

O dia 8 de abril é considerado, no Brasil, o Dia Mundial da Astronomia. Há divergências 

quanto à data dessa celebração. Mas, ao contrário do que se pensa, a expressão “Dia Mundial” 
não significa “Dia Internacional” da Astronomia. A nomenclatura de “Dia Internacional” é 
reservada apenas para os dias oficializados pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

Há, de fato, um Dia Internacional da Astronomia. Embora não oficializado pela União 

Internacional Astronômica (IAU) ou pela ONU, ele é celebrado em vários países. Esse dia está 

ligado____ fases da Lua e é, portanto, uma data móvel. 

Polêmicas à parte, qualquer ocasião é válida para falar do universo. Afinal, o céu sempre 

foi lugar de fascínio do homem e, durante muito tempo, era a única referência usada para regular 

a vida das pessoas. 

Disponível em: <"plenarinho.leg.br - Câmara dos Deputados">. (Fragmento). 

 

Questão 1 – Grife o verbo no particípio neste período do texto: 

 

“O dia 8 de abril é considerado, no Brasil, o Dia Mundial da Astronomia.” 
 

Questão 2 – Na passagem “A nomenclatura de “Dia Internacional” é reservada apenas [...]”, o 
verbo no particípio poderia ser substituído por: 

(     ) “estendida”.  
(     ) “destinada”. 
(     ) “comemorada”. 
 

Questão 3 – Na oração “[...] ele é celebrado em vários países.”, a locução com o verbo no 
particípio tem como sujeito “ele”, que retoma: 
______________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 – “Esse dia está ligado ___ fases da Lua [...]”. Tendo em vista a presença do verbo no 

particípio “ligado”, o espaço indicado deve ser preenchido com: 
(     ) as. 

(     ) às. 

(     ) as ou às. 

 

Questão 5 – No trecho “[...] a única referência usada para regular a vida das pessoas.”, o verbo 
no particípio exprime: 

(     ) uma ação. 

(     ) um estado. 

(     ) uma característica.  

https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/camara-dos-deputados/

