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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

 

Queijo mineiro leva medalha de prata em concurso mundial disputado na Noruega 

Azul de Minas, da Laticínios Cruzília, é produzido no Sul do estado e concorreu com mais de 3 mil 

outros queijos 

 

O Azul de Minas levou medalha de prata no 31º Mundial de Queijos, realizado neste ano 

em Bergen, na Noruega. O queijo mineiro é um gorgonzola, produzido pela Laticínios Cruzília, da 

cidade de Cruzília, no Sul do estado, a cerca de 320 quilômetros de distância de Belo Horizonte. 

O grande campeão do concurso foi o Fanaost, um gouda envelhecido e produzido pelo 

norueguês Jørn Hafslund a partir do leite de um rebanho de apenas 12 vacas em Ostegården. A 

premiação aconteceu no último dia 2 e avaliou 3.472 queijos. 

O gorgonzola mineiro dos irmãos Luiz e Carlos Medeiros Almeida é um queijo de leite 

pasteurizado, curado por cerca de 45 dias em uma sala exclusiva da produção no Sul de Minas. 

Além do Azul de Minas, a fábrica comercializa as marcas ‘A Lenda’, ‘Santo Casamenteiro’, 

‘Cruzília Reserva’ e a linha ‘Todos os Dias’, com os mais conhecidos e consumidos pelo público. 

Ao todo, foram premiados 599 queijos com medalha de bronze, 486 de prata, 339 de ouro 

e 78 chamados ‘super ouro’, que disputaram o título mundial. Em 2016, o Tulha, da Fazenda 

Atalaia, em São Paulo, levou medalha de ouro. 

Tradicionalmente, o concurso é realizado em Nantwich, na Inglaterra. No entanto, nos 

últimos anos, a premiação tem percorrido cidades já premiadas com queijos vencedores. A 

próxima edição, em 2019, será realizada em Bergamo, na Itália. 

[...] 

Disponível em: <https://www.em.com.br>. 08 de novembro de 2018. 

 

Questão 1 – Na passagem “[...] é produzido no Sul do estado e concorreu com mais de 3 mil 

outros queijos”, há uma locução com um verbo no particípio. Identifique-a: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 – A locução, identificada na questão acima, refere-se: 

(     ) ao queijo mineiro. 

(     ) ao Azul de Minas. 

(     ) ao gorgonzola. 
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Questão 3 – Releia este trecho: 

 

“O grande campeão do concurso foi o Fanaost, um gouda envelhecido e produzido pelo 

norueguês Jørn Hafslund [...]” 

 

Os verbos no particípio compõem uma parte do texto que: 

(     ) avalia o Fanaost. 

(     ) apresenta o Fanaost. 

(     ) caracteriza o Fanaost. 

 

Questão 4 – Em “[...] os mais conhecidos e consumidos pelo público.”, o vocábulo “mais”: 

(     ) define o sentido dos verbos no particípio.  

(     ) intensifica o sentido dos verbos no particípio.  

(     ) complementa o sentido dos verbos no particípio.  

 

Questão 5 – No segmento “Ao todo, foram premiados 599 queijos com medalha de bronze [...]”, o 

sujeito da locução com o particípio é: 

(     ) oculto  

(     ) simples 

(     ) composto  

 

Questão 6 – No período “Tradicionalmente, o concurso é realizado em Nantwich, na Inglaterra.”, 

o advérbio grifado modifica o sentido da locução com o particípio “realizado”, indicando: 

(     ) lugar 

(     ) modo 

(     ) tempo 

 

Questão 7 – Na frase “[...] a premiação tem percorrido [...]”, o verbo no particípio exprime: 

(     ) uma ação 

(     ) um estado 

(     ) uma característica  

 

Questão 8 – Os verbos na voz passiva, analisados ao longo das questões anteriores, estão 

presentes em um texto que objetiva: 

(     ) noticiar um fato. 

(     ) divulgar um evento. 

(     ) debater um assunto. 


