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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

Parque Nacional do Caparaó 

 

Localizado na Serra do Caparaó na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo o 

Parque Nacional do Caparaó é um dos destinos mais procurados pelos adeptos do montanhismo 

no Brasil, pois abriga o terceiro ponto mais alto do País, o Pico da Bandeira, com 2.892 metros de 

altitude. Além das trilhas, os visitantes podem se deliciar com banhos em cachoeira e piscinas 

naturais, observar deslumbrantes visuais da Serra do Caparaó e região, com belos espetáculos 

no alvorecer e no pôr do sol. [...] Caminhadas em áreas de florestas e, especialmente, pelos 

campos de altitude são outras atrações do local. 

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

 

Questão 1 – A passagem inicial do texto foi transcrita sem vírgulas. Coloque-as: 

 

“Localizado na Serra do Caparaó na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo o 

Parque Nacional do Caparaó [...]” 
 

Questão 2 – Em “[...] adeptos do montanhismo no Brasil, pois abriga o terceiro ponto [...]”, a 
vírgula antecede: 

(     ) um advérbio  

(     ) uma conjunção   

(     ) uma preposição  

 

Questão 3 – No trecho “[...] o terceiro ponto mais alto do País, o Pico da Bandeira, com 2.892 

metros de altitude.”, as vírgulas separam um aposto, que tem a função de: 
(     ) explicar algo. 

(     ) caracterizar um ser. 

(     ) indicar uma circunstância.  

 

Questão 4 – Na frase “Além das trilhas, os visitantes podem se deliciar com banhos [...]”, a 
vírgula indica que houve: 

(     ) a omissão de uma expressão. 

(     ) a intercalação de uma expressão. 

(     ) o deslocamento de uma expressão. 

 

Questão 5 – Na parte “Caminhadas em áreas de florestas e, especialmente, pelos campos de 

altitude [...]”, a vírgula separa uma palavra que poderia ser substituída por: 
(     ) “comumente” 
(     ) “principalmente” 
(     ) “especificamente” 


