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Leia: 

Um passeio por Rimbaud 

 

Era 20 de outubro de 1854 quando Vitalie Rimbaud, uma católica fervorosa, pariu seu 

segundo filho, o qual batizaria de Jean-Nicolas Arthur Rimbaud. O menino, que ficaria conhecido 

simplesmente como Arthur Rimbaud, nasceu de forma pouco poética, na cidade de Charleville, 

nas Ardenas francesas, mais precisamente na Rue Napoleón, número 12. 

Atualmente, na cidade natal do autor de Uma temporada no inferno, há um lindo museu 

que leva seu nome. O Museu Rimbaud está localizado no antigo moinho de Charleville uma bela 

e elegante construção erguida em 1626 e renovada em 1896 pelo arquiteto Petitfils, que 

redistribuiu seus espaços interiores. O local apresenta a vida e o trabalho de Arthur Rimbaud 

através de manuscritos, objetos pessoais, fotos e documentos. [...] 

 

Disponível em: <https://www.lpm-blog.com.br>. 

 

Questão 1 – No trecho “[...] Vitalie Rimbaud, uma católica fervorosa, [...]”, as vírgulas indicam: 

(  x ) um aposto 

(     ) um vocativo  

(     ) um predicativo 

 

Questão 2 – Em “[...] pariu seu segundo filho, o qual batizaria [...]”, a vírgula antecede: 

(  x ) um pronome relativo que retoma “seu segundo filho”. 
(     ) um pronome pessoal que retoma “seu segundo filho”. 
(     ) um pronome indefinido que retoma “seu segundo filho”. 
 

Questão 3 – Na parte “[...] nasceu de forma pouco poética, na cidade de Charleville, nas Ardenas 

francesas, mais precisamente na Rue Napoleón, número 12.”, as vírgulas separam: 
(     ) adjuntos adverbiais de meio. 

(  x ) adjuntos adverbiais de lugar. 

(     ) adjuntos adverbiais de tempo. 

 

Questão 4 – Esta passagem foi transcrita sem vírgula. Coloque-a: 

 

“O Museu Rimbaud está localizado no antigo moinho de Charleville, uma bela e elegante [...]” 
 

Questão 5 – Ao final do texto, as vírgulas sinalizam: 

(     ) a enumeração de elementos que se alternam. 

(     ) a enumeração de elementos que se contrastam. 

(  x ) a enumeração de elementos que se correlacionam. 
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