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Leia: 

Menudos pararam São Paulo em 1985 

 

Um fenômeno estranho dos anos 1980 – entre tantos outros – foi a ascensão meteórica do 

grupo Menudos. Cria de um produtor musical, a banda era formada por cinco adolescentes porto-

riquenhos que cantavam em português e faziam coreografias ao som de versos como Sai do 

sério, fala alto / Dá um grito forte / Quando queira gritar. Foi a primeira boy band a estourar no 

País, inspirando seguidores como Dominó, Polegar e a argentina Tremendo. 

A banda também cantava em espanhol e inglês. O motivo de soltar a voz no idioma de 

Machado de Assis era para abocanhar o enorme mercado brasileiro. Deu certo. A cidade de São 

Paulo parou em 26 de fevereiro de 1985 para receber os rapazes no aeroporto. Fãs histéricas 

pais desesperados. Houve quem passasse mal com tanto empurra-empurra.  

 

Bruno Hoffmann. Disponível em: <https://almanaquebrasil.com.br>. (Fragmento). 

 

Questão 1 – Na passagem “Cria de um produtor musical, a banda era formada por cinco 

adolescentes porto-riquenhos [...]”, a parte deslocada por vírgula é: 

(     ) um predicativo do sujeito “a banda”. 
(     ) um adjunto adnominal que caracteriza “a banda”. 
(  x ) um aposto que explica “a banda”. 
 

Questão 2 – No verso de uma das canções dos Menudos, “[...] Sai do sério, fala alto [...]”, a 
vírgula foi empregada para: 

separar orações coordenadas. 

 

Questão 3 – No trecho “Foi a primeira boy band a estourar no País, inspirando seguidores como 

Dominó [...]”, a vírgula antecede um verbo na forma de: 
(     ) infinitivo 

(  x ) gerúndio  

(     ) particípio  

 

Questão 4 – No segundo parágrafo, um período precisa de uma vírgula. Porém, ele foi transcrito 

sem ela. Aponte-o e, na sequência, coloque-a: 

(     ) “A banda também cantava em espanhol e inglês.” 
(  x ) “Fãs histéricas, pais desesperados.” 
(     ) “Houve quem passasse mal com tanto empurra-empurra.” 
 

Questão 5 – Identifique a frase em que a vírgula sinaliza uma enumeração: 

“[...] inspirando seguidores como Dominó, Polegar e a argentina Tremendo.” 
 


