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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

Leia: 

Marmelópolis 

 

Marmelópolis está localizada entre vales e montanhas da Serra da Mantiqueira, divisa 

Minas Gerais – São Paulo, oferecendo aos seus visitantes, paisagens de exuberante encanto, 

cachoeiras e rios que correm pela mata enfeitada com flores e araucárias. Seu clima é 

considerado entre os mais frios do Brasil, propício para o cultivo do marmelo, pera, pêssego e 

ameixa, e à criação de trutas, chegando a registrar baixas temperaturas, de 0°C a -8°C nas 

manhãs de inverno mais rigoroso, cobrindo o solo com o branco da geada. As montanhas, picos, 

quedas d’água e trilhas ecológicas atraem montanhistas de todo o país e são ideais para a prática 
do Turismo de Aventura. Em seu calendário de eventos, destaca-se a Festa do Pinhão e do 

Marmelo, realizada no mês de abril. Em seu artesanato, a lã, linha e madeira são as matérias-

primas _______________________ em arte. 

 

Disponível em: <http://www.caminhosdosuldeminas.com.br>. (Fragmento). 

 

Questão 1 – O texto acima tem o objetivo de: 

divulgar a cidade mineira Marmelópolis.   

 

Questão 2 – Há uma opinião na passagem: 

a) “Marmelópolis está localizada entre vales e montanhas da Serra da Mantiqueira [...]” 
b) “[...] paisagens de exuberante encanto, cachoeiras e rios que correm pela mata [...]” 

c) “Seu clima é considerado entre os mais frios do Brasil [...]” 
d) “[...] nas manhãs de inverno mais rigoroso [...]” 
 

Questão 3 – O termo grifado classifica-se como particípio em: 

a) “[...] oferecendo aos seus visitantes, paisagens de exuberante encanto [...] 

b) “[...] chegando a registrar baixas temperaturas [...]” 
c) “As montanhas, picos, quedas d’água e trilhas ecológicas atraem montanhistas [...]” 
d) “[...] destaca-se a Festa do Pinhão e do Marmelo, realizada no mês de abril.” 

 

Questão 4 – “[...] trilhas ecológicas atraem montanhistas de todo o país [...]”. Passando o verbo 
em destaque para o particípio, essa frase deve ser construída da seguinte maneira: 

 

Montanhistas de todo o país se sentem atraídos pelas trilhas ecológicas. 

 

Questão 5 – O espaço, indicado no texto, deve ser preenchido com o particípio: 

a) comercializadas  

b) transformadas  

c) envolvidas  

d) restauradas  


