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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

PetDay Cãominhada 2019 acontece no domingo; veja atrações 

 

O PetDay Cãominhada 2019 acontece no próximo domingo (28) na praça do antigo 

aeroporto em Maringá das 9h às 17h. No evento, haverá concursos, feira de adoção e 

brincadeiras gratuitas para incentivar a interação entre cachorros e donos. 

A tradicional Cãominhada também será realizada onde cachorrinhos e donos percorrem 

um trecho de um quilômetro dos arredores da praça. A novidade deste ano é um circuito de 

palestras para donos de pets, que abordam temas como obesidade de cães, dicas de banho e 

tosa e comportamento animal. 

Expositores de produtos feitos para animais também estarão no local. Para participar do 

evento, é preciso estar com a carteira de vacinação do animal em dia. 

 

Disponível em: <https://massanews.com>. 26 de abril de 2019. 

 

Questão 1 – O primeiro período do texto foi transcrito sem as vírgulas. Coloque-as: 

 

“O PetDay Cãominhada 2019 acontece no próximo domingo (28) na praça do antigo aeroporto 

em Maringá das 9h às 17h.” 
 

Questão 2 – No período acima, as vírgulas separam: 

(     ) apostos. 

(     ) vocativos.  

(     ) adjuntos adverbiais. 

 

Questão 3 – Na parte “[...] haverá concursos, feira de adoção e brincadeiras [...]”, a vírgula indica: 
(     ) a enumeração de elementos que se alternam.  

(     ) a enumeração de elementos que se contrastam.  

(     ) a enumeração de elementos que se correlacionam. 

 

Questão 4 – Em “[...] um circuito de palestras para donos de pets, que abordam temas como 

obesidade de cães [...]”, a vírgula antecede:  

(     ) um pronome relativo. 

(     ) uma conjunção integrante.  

(     ) um advérbio de intensidade. 

 

Questão 5 – No trecho “Para participar do evento, é preciso estar [...]”, a vírgula sinaliza: 
(     ) uma inserção.  

(     ) uma omissão. 

(     ) um deslocamento. 
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