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Leia: 

“A Ilha Misteriosa” 
 

Um dos melhores romances de aventura do escritor Júlio Verne, “A Ilha Misteriosa”, 
publicado pela primeira vez em 1874, ganha nova edição com a adaptação irretocável feita por 

um dos grandes nomes da literatura brasileira, Clarice Lispector. O livro conta a história de cinco 

abolicionistas que fogem num balão. Após vários dias de tempestade, um deles cai ao mar e 

desaparece enquanto os demais despencam sobre um rochedo no meio do oceano. Os quatro 

sobreviventes buscam a todo custo encontrar o amigo desaparecido, organizando suas vidas na 

ilha desconhecida localizada perto do rochedo. Acontecimentos estranhos, porém, põem em risco 

suas integridades físicas e emocionais, levando-os a acreditar na existência de uma força secreta 

- que segredos, afinal, guarda essa ilha misteriosa? 

 

Disponível em: <https://www.amazon.com.br>. 

 

Questão 1 – O termo destacado é um numeral cardinal na passagem: 

(     ) “Um dos melhores romances de aventura do escritor Júlio Verne [...]” 
(     ) “[...] um dos grandes nomes da literatura brasileira, Clarice Lispector.” 
(  x ) “O livro conta a história de cinco abolicionistas que fogem num balão.” 
 

Questão 2 – No trecho “[...] ‘A Ilha Misteriosa’, publicado pela primeira vez em 1874 [...]”, o 

numeral cardinal compõe:  

(     ) um aposto. 

(     ) um objeto indireto.  

(  x ) um adjunto adverbial. 

 

Questão 3 – Escreva por extenso o numeral cardinal presente na questão acima: 

Mil oitocentos e setenta e quatro. 

 

Questão 4 – No segmento “Os quatro sobreviventes buscam a todo custo encontrar o amigo 

desaparecido [...]”, o numeral cardinal: 
(  x ) é invariável. 

(     ) varia em gênero. 

(     ) varia em número. 

 

Questão 5 – Os numerais, analisados ao longo das questões, são cardinais porque indicam: 

(     ) frações. 

(  x ) quantidades. 

(     ) ordens numéricas.  
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