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Leia este texto sobre a ONG “Obra do Berço”: 
 

Beatriz precisava trabalhar, mas não tinha com quem deixar o filho caçula, Nicolas. Tentou 

a única creche pública perto de casa, mas não havia vaga. Até que surgiu uma vaga na “Obra do 
berço”, em 2015. “Minha prima foi atendida por eles e me disse que as crianças tinham um 

respaldo muito grande”, conta. O menino fica na ONG de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 

16h30. Recebe alimentação, estuda e participa de rodas de contação de história. O filho mais 

velho, Lucas, também foi atendido: participou do Programa de Educação Empreendedora para 

Jovens. Além disso, a “Obra do berço” sugeriu a Beatriz que procurasse o Centro de Apoio ao 
Trabalho (CAT), da prefeitura, onde, no começo de 2016, ela conquistou o seu atual emprego: 

uma vaga de atendente no Poupatempo (órgão estadual que oferece serviços aos cidadãos). 

“Como sei que o Nicolas está sendo cuidado, tenho tranquilidade para trabalhar”, diz a mãe, 
aliviada. 

Revista “Todos”, dez/jan. 2017, p. 50.  
 

Questão 1 – No trecho “[...] onde, no começo de 2016, ela [...]”, a que se refere o termo grifado? 

a) à única creche pública perto de sua casa. 

b) à ONG “Obra do Berço”. 
c) ao Programa de Educação Empreendedora para Jovens. 

d) à prefeitura.  

 

Questão 2 – Em “Beatriz precisava trabalhar, mas não tinha com quem deixar o filho caçula, 

Nicolas. ”, a palavra grifada indica: 
a) conclusão  

b) adição  

c) adversidade 

d) comparação  

 

Questão 3 – A informação presente nos parênteses consiste em uma: 

a) explicação   

b) correção  

c) opinião  

d) exemplificação  

 

Questão 4 – Marque o tempo verbal mais utilizado no texto: 

(  x ) passado                                   (     ) presente                                          (     ) futuro 

 

Por que esse tempo verbal foi o mais utilizado? 

Porque são narrados fatos que aconteceram na vida de Beatriz e de seus filhos. 


