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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

 

Guaratinguetá 

118.378 habitantes 

 

Terra natal do primeiro santo católico brasileiro, Frei Galvão, Guaratinguetá é dona de um 

extenso acervo turístico. Localizada na região do Vale do Paraíba, a cidade fica a 

aproximadamente 176 km da capital paulista. 

Alavancado pela canonização de Frei Galvão, o turismo religioso é o destaque da cidade, 

sendo marcado por construções relativas ao santo, como a setecentista casa onde residiu, o 

Seminário Frei Galvão. 

Igrejas, mosteiros e capelas, datadas de até meados de 1600, fazem parte deste conjunto 

barroco que integra o Circuito da Fé. O Mosteiro de Belém é um monumento religioso edificado 

por alemães e conta com cantos gregorianos todas as manhãs.  

O turismo ecológico da cidade também é forte, graças à sua vasta mata situada entre as 

serras do Mar e da Mantiqueira. Trilhas, cachoeiras, nascentes, picos e montanhas proporcionam 

agradáveis passeios rurais e ainda dão espaço para a prática de esportes radicais como rapel, 

asa-delta, paraglider, jipe, mountain bike, entre outros.  

A cidade agrega ainda um belíssimo cenário histórico marcado por construções da época 

cafeeira do Brasil. Estação Ferroviária de Guaratinguetá, Mercado Municipal, antigos casarões, 

suntuosas igrejas, charmosos solares fazem parte do amplo conjunto arquitetônico da cidade.  

A Catedral de Santo Antônio se destaca por ser uma das obras mais antigas do município. 

Datada em 1630, possui altar em estilo barroco vale-paraibano harmoniosamente misturado ao 

rococó mineiro.  

A catedral tem em seu interior uma imagem em tamanho natural de Frei Galvão. O 

calendário comemorativo da cidade é bem agitado, contando com festejos como o Carnaval 

(muito famoso na cidade), Semana Santa, exposições, shows e diversas outras atrações. 

 

Disponível em: <institutoestradareal.com.br>. 

Questão 1 – Aponte o objetivo do texto lido: 

(     ) contar a história de Frei Galvão. 

(  x ) divulgar a cidade de Guaratinguetá. 

(     ) explicar o estilo barroco vale-paraibano. 
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Questão 2 – Na passagem “[...] construções relativas ao santo, como a setecentista casa onde 

residiu [...]”, a palavra “como” introduz: 

(  x ) um exemplo das construções relativas ao Frei Galvão.  

(     ) um contraste entre as construções relativas ao Frei Galvão.  

(     ) uma comparação entre as construções relativas ao Frei Galvão.  

 

Questão 3 – No período “O turismo ecológico da cidade também é forte, graças à sua vasta mata 

situada entre as serras do Mar e da Mantiqueira.”, a expressão sublinhada indica: 

(     ) um fato que se opõe ao anterior. 

(     ) um fato que se soma ao anterior. 

(  x ) um fato que é a causa do anterior.  

 

Questão 4 – Escreva por extenso o numeral que indica a população de Guaratinguetá: 

Cento e dezoito mil e trezentos e setenta e oito.  

 

Questão 5 – Em “A cidade agrega ainda um belíssimo cenário histórico marcado por construções 

da época cafeeira do Brasil.”, um adjetivo expõe uma opinião do autor do texto. Identifique-o: 

(  x ) “belíssimo”. 

(     ) “histórico”. 

(     ) “cafeeira”.  

 

Questão 6 – No fragmento “[...] se destaca por ser uma das obras mais antigas do município.”, o 

autor do texto refere-se: 

(     ) à Estação Ferroviária de Guaratinguetá. 

(     ) ao Mercado Municipal de Guaratinguetá. 

(  x ) à Catedral de Santo Antônio de Guaratinguetá.  

 

Questão 7 – No segmento “[...] possui altar em estilo barroco vale-paraibano harmoniosamente 

misturado ao rococó mineiro.”, o termo grifado indica: 

(  x ) modo. 

(     ) tempo.  

(     ) intensidade.  

 

Questão 8 – Em “O calendário comemorativo da cidade é bem agitado [...]”, “bem” foi usado para: 

(  x ) intensificar. 

(     ) caracterizar. 

(     ) complementar. 


