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Esta atividade deve ficar em seu caderno, não sendo necessário enviar por e-mail 

Na atividade da semana passada você aprendeu o que são os artigos definidos e indefinidos, agora 

copie, em seu caderno, e complete as lacunas do texto abaixo os utilizando: 

 

Ao meio-dia a meia-lua 

 

Àquela hora, centenas de estrelas brilhavam no céu. Brilhavam feito ______ olhos curiosos do 

menino. Toda noite, de cotovelos sobre _____ janela e _____ mãos apoiadas no queixo, _____ 

cabeça ia longe. Para ____ alto, junto das estrelas. Tinham dito para ele que ____ céu é infinito. E 

quanta coisa dava para imaginar. Entre uma estrela e outra, espaços absurdos. E ____ meia-lua, 

incompleta e serena. ______ sensação gostosa, de aconchego. _____ olhos piscando de sono e 

_____ preguiça do tamanho do mundo. Recebeu ____ sono com um sorriso no rosto. 

____ sol apareceu. Suas cores mudando do vermelho para ____ laranja, do laranja para ____ 

amarelo, até que chegou ao vermelho de novo. Que lindo...  

Esticou dois longos raios para ______ merecida espreguiçada. ____ céu azul, com poucas nuvens, 

estava inspirador. -- Outro dia para iluminar -- animou-se ____ sol. Começou a secar ____ orvalho 

da manhã, contemplar ____ árvores, ____ pássaros em revoada passando pela cidade, pela meia-

lua... O quê?!!! -- O que ___  meia-lua está fazendo aqui? Estava dormindo ____ meia-lua. -- Isso 

são horas de ____ lua estar dormindo? Acorda! _____ pessoas que estavam acordando 

perceberam ____ alvoroço no céu.  

-- Quem ilumina ___ dia é ____ sol, o que ____ meia-lua está fazendo ali? -- sol e chuva, casamento 

de viúva. E sol e lua, o que é que dá? Todos procuravam por ______ explicação. Aquela não era 

hora da meia-lua estar no céu. 

E para quem precisa acordar, nada melhor que _____ bom despertador. Daqueles bem 

barulhentos.  

Um não! Colocam todos ____ que havia na cidade para tocar ao mesmo tempo. Foi aquele 

barulhão. Mas nada feito. 

(Maurício Cavalcanti) 

 

 

 

Na vida o que realmente vale a pena demora e custa a alcançar,  

por isso não desista à primeira dificuldade. 

 

 

 


