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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME: ________________________________________________________________________ 

 

Leia o fragmento inicial do texto “Magnífica arquitetura divina”: 
 

O Santuário Nossa Senhora da Piedade, localizado a 48 km da capital mineira e a 16 km 

do município de Caeté, é um cenário de riquíssima beleza natural, no alto da montanha, a 1746 

metros de altitude. Ideal para a reflexão, oração e o encontro com Deus, o Santuário que abriga a 

Padroeira de Minas Gerais é propício para quem busca a tranquilidade e a beleza da natureza. 

Do alto do Santuário, em dias claros, é possível ter uma das mais belas vistas das 

montanhas de Minas. São 360 graus de panorama, com mil e uma facetas da beleza que só a 

mãe natureza oferece de maneira tão generosa, inspirando a conduta humana.  

Em dias mais frios e nublados, o espetáculo é ainda mais bonito. Do topo da Serra da 

Piedade descortina-se uma deslumbrante paisagem do verde das matas subindo e descendo 

montanhas, de onde avista-se também nove cidades: Belo Horizonte, Caeté, Contagem, Lagoa 

Santa, Nova União, Raposos, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano.  

 

Disponível em: <http://www.santuarionsdapiedade.org.br/historia.php>.  

 

Questão 1 – A finalidade do texto é: 

Divulgar o “Santuário Nossa Senhora da Piedade”, localizado em Caeté – MG.  

 

Questão 2 – O texto apresenta diferentes adjetivos que foram empregados para a caracterização 

do “Santuário Nossa Senhora da Piedade”. Grife-os nas passagens a seguir: 

a) “[...] é um cenário de riquíssima beleza natural, no alto da montanha, a 1746 metros [...]” 
b) “[...] é possível ter uma das mais belas vistas das montanhas de Minas.”  
c) “[...] o espetáculo é ainda mais bonito.”  
d) “Do topo da Serra da Piedade descortina-se uma deslumbrante paisagem do verde [...]” 
 

Questão 3 – Em “[...] a mãe natureza oferece de maneira tão generosa, inspirando a conduta 

humana.”, o adjetivo destacado desempenha a função de:  

(     ) substantivo   

(  x  ) advérbio  

(     ) pronome 

 

Questão 4 – No trecho “[...] uma deslumbrante paisagem do verde das matas [...]”, a palavra 
“verde” é um adjetivo? Explique: 
Não. A palavra “verde” funciona como substantivo nesse contexto. Isso porque ela é antecedida 

do artigo definido “o”, que no trecho acima se aglutinou com a preposição “de” (de + o = do). 

 

Questão 5 – Identifique o único adjetivo empregado no grau superlativo absoluto sintético: 

“riquíssima”.  


