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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

Tiradentes 

 

Relevo acidentado, cultura, entretenimento e muita história. Estamos falando de 

Tiradentes, simpática cidade mineira localizada a 203km de Belo Horizonte.  

Engastado no sopé da Serra São José, o município possui um acervo turístico, recreativo e 

cultural de dar inveja a qualquer outro lugar.  

Dessas terras extraíram-se centenas de quilos de ouro e nos anos iniciais de vida do 

arraial a primitiva capela foi substituída por um magnífico templo, a Matriz de Santo Antônio, 

patrimônio cuidadosamente conservado juntamente com o centro histórico.  

Essas características lhe conferem um aspecto bucólico e romântico, atraindo muitos 

casais e famílias ao local. 

Ainda assim, ____ certa badalação na região central da cidade, recheada de charmosas 

pousadas e estrelados restaurantes, que oferecem, além de momentos agradáveis, sabores 

inesquecíveis. 

Trekking, cicloturismo, cavalgadas e rapel, são algumas das aventuras proporcionadas 

pela cidade, que também oferece uma excepcional viagem a bordo de uma Maria Fumaça com 

destino à vizinha São João del-Rei.  

Como se não bastassem as atrações turísticas tradicionais, a cidade conta ainda com 

eventos praticamente mensais, que agradam a gregos e troianos. Entre os mais célebres, estão a 

Mostra de Cinema de Tiradentes e o Festival Internacional de Cultura e Gastronomia.  

Grande polo turístico de Minas Gerais, Tiradentes atrai turistas de todo o mundo em busca 

de entretenimento e aconchego proporcionados pelos seus ares interioranos e temperaturas 

amenas.   

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

Questão 1 – Observe este período: 

 

Estamos falando de Tiradentes, simpática cidade mineira localizada a 203km de Belo Horizonte. 

 

No período acima, a crase é: 

(     ) proibida.  

(     ) facultativa.  

(     ) obrigatória. 
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Questão 2 – Em “[...] o município possui um acervo turístico, recreativo e cultural de dar inveja a 

qualquer outro lugar.”, pode-se afirmar que não ocorre crase:  

(     ) antes dos pronomes relativos destacados.  

(     ) antes dos pronomes indefinidos destacados.  

(     ) antes dos pronomes demonstrativos destacados.  

 

Questão 3 – Na passagem “Ainda assim, ____ certa badalação na região central da cidade [...]”, 

o espaço deve ser preenchido com: 

(     ) “a”. 

(     ) “à”.  

(     ) “há”.  

 

Questão 4 – Na oração “[...] que também oferece uma excepcional viagem a bordo [...]”, não há 

crase porque “bordo”.  

(     ) é um verbo.  

(     ) é uma palavra masculina.  

(     ) é uma palavra no singular.  

 

Questão 5 – Releia este trecho:  

 

“[...] uma Maria Fumaça com destino à vizinha São João del-Rei.” 

 

Nesse trecho, a crase é resultado da fusão da preposição “a” com: 

(     ) o artigo definido “a”.  

(     ) o pronome pessoal “a”.  

(     ) o pronome demonstrativo “a”.  

 

Questão 6 – Use, se necessário, a crase neste fragmento do texto: 

 

“Como se não bastassem as atrações turísticas tradicionais, a cidade conta ainda com eventos 

praticamente mensais, que agradam a gregos e troianos.” 

 

Questão 7 – Aponte a frase escrita corretamente:  

(     ) “Fui a cidade de Tiradentes.” 

(     ) “Fui à cidade de Tiradentes.” 

(     ) “Fui a cidade de Tiradentes.” ou “Fui à cidade de Tiradentes.” 


