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ESCOLA: ________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

Leia:  

Pedaço de meteorito perdido em Angra dos Reis vale R$ 3,5 milhões 

Angrito caiu na região há 144 anos e fragmentos se espalharam pela Costa Verde  

 

Imagine se você encontra na praia uma pequena rocha que caiu do céu e que pode valer 

até R$ 3,5 milhões. Sem contar os fragmentos, espalhados pelas proximidades, e cujo grama é 

avaliado por especialistas em aproximadamente US$ 10 mil (R$ 23,3 mil). É o que pode 

acontecer aos frequentadores das badaladas praias de Angra dos Reis.  

Batizado com um nome que faz referência à cidade – Angrito – o objeto astronômico tem 

apenas 1,5 quilo e é o novo xodó dos apaixonados por Astronomia. De cor violeta e crosta 

brilhante, é considerado um dos mais valiosos do mundo, por ser tão antigo quanto o Sistema 

Solar e seus 4,5 bilhões de anos.  

O Angrito caiu, dividido em três partes, no mar, na beira da Praia de Bonfim e na Baía da 

Ilha Grande, há 144 anos. Dois pedaços estão desaparecidos e o terceiro, de 70 gramas, que 

vale em torno de R$ 1,6 milhão, foi doado ao Museu Nacional, no Rio de Janeiro, onde se 

encontra guardado a sete chaves. [...] 

Disponível em: http://odia.ig.com.br.  

Questão 1 – A finalidade do texto é: 

a) informar 

b) entreter 

c) divulgar 

d) instruir 

 

Questão 2 – “Imagine se você encontra na praia uma pequena rocha que caiu do céu e que pode 

valer até R$ 3,5 milhões.”. O tom desse segmento, criado pelo imperativo, é o de: 

a) conselho 

b) pedido 

c) desejo 

d) explicação  

 

Questão 3 – Identifique as expressões utilizadas no texto para designar o “angrito”:  

______________________________________________________________________________ 
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Questão 4 – “Batizado com um nome que faz referência à cidade – Angrito – o objeto 

astronômico tem apenas 1,5 quilo e é o novo xodó dos apaixonados por Astronomia.”. O 

travessão duplo foi utilizado para:  

a) isolar orações intercaladas.  

b) assinalar um comentário.  

c) inserir uma explicação.  

d) destacar a palavra-chave do texto.  

 

Questão 5 – “Sem contar os fragmentos, espalhados pelas proximidades, e cujo grama é 

avaliado por especialistas em aproximadamente US$ 10 mil (R$ 23,3 mil).”. Nesse segmento, o 

pronome grifado indica:  

a) posse 

b) explicação 

c) ênfase 

d) condição  

 

Questão 6 – “[...] que vale em torno de R$ 1,6 milhão, foi doado ao Museu Nacional, no Rio de 

Janeiro, onde se encontra guardado a sete chaves. [...]”. Nesse trecho, o pronome sinaliza: 

a) instrumento  

b) tempo  

c) lugar 

d) modo 

 

Questão 7 – “O Angrito caiu, dividido em três partes, no mar, na beira da Praia de Bonfim e na 

Baía da Ilha Grande [...]”. A sequência grifada funciona como: 

a) adjunto adverbial 

b) adjunto adnominal 

c) predicativo do sujeito 

d) predicativo do objeto  

 

Questão 8 – “De cor violeta e crosta brilhante, é considerado um dos mais valiosos do mundo, 

por ser tão antigo quanto o Sistema Solar e seus 4,5 bilhões de anos.”. Nessa parte, percebe-se o 

emprego da: 

a) comparação 

b) antítese 

c) metáfora 

d) hipérbole  


