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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

Garoto de 10 anos lança livro na Bienal do Rio 

 

O escritor mirim Ricardo Valle mais conhecido como Cacá 10 anos lançou seu segundo 

livro, Necromance e a Conquista do Planeta dos Dragões, durante a 19ª Bienal Internacional do 

Livro do Rio de Janeiro, realizada entre os dias 30 de agosto e 8 de setembro. 

Necromance é o principal personagem fantástico da obra, que também tem monstros, 

dragões, zumbis, guerreiros e deuses. Ele é um ser sem forma nem cor que passou milhões de 

séculos vagando pelo universo até que “resolveu criar um planeta, apenas para sua existência ter 

algum sentido”. 
De Belo Horizonte (MG), Cacá cresceu cercado por livros, e o gosto pela leitura foi 

estimulado pela avó Ana Lúcia. Entre seus preferidos, estão títulos de literatura fantástica e de 

suspense, como os de Harry Potter e Sherlock Holmes, e sobre mitologia nórdica. 

 

Disponível em: <https://jornaljoca.com.br>. (Fragmento). 

 

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

 

“O escritor mirim Ricardo Valle mais conhecido como Cacá 10 anos lançou seu segundo [...]” 
 

Questão 2 – “[...] que também tem monstros, dragões, zumbis, guerreiros e deuses”. Justifique o 
emprego das vírgulas nessa passagem do texto: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 3 – Na parte com aspas no texto, a vírgula antecede uma palavra que exprime: 

(     ) uma adição.  

(     ) uma restrição.  

(     ) uma exclusão.  

 

Questão 4 – No trecho “Entre seus preferidos, estão títulos de literatura [...]”, a vírgula indica: 
(     ) uma omissão.  

(     ) uma inserção.  

(     ) um deslocamento.  

 

Questão 5 – No segmento “[...] títulos de literatura fantástica e de suspense, como os de Harry 

Potter e Sherlock Holmes, e sobre mitologia nórdica.”, as vírgulas separam: 

(     ) uma conclusão.  

(     ) uma comparação.  

(     ) uma exemplificação.  
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