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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

 Foi a partir de um anúncio em um programa de televisão que Altair descobriu a Turma 

do Bem. Tratou de levar seu filho Lucas para passar pela triagem. “No mês seguinte, ele já foi 
chamado”, conta. O tratamento dos dentes do menino começou em fevereiro de 2015. Após seis 

meses, ele já não tinha mais cáries nem a arcada dentária aberta. “Eu nunca abria a boca. Hoje é 

diferente: é mais fácil dar risada e tirar foto”, conta. Quando Lucas estava no fim do tratamento, 

Altair levou o outro filho, Thiago, para uma nova triagem. “Na avaliação, viram que ele tinha dente 

podre, cáries e três problemas de canal”, diz o pai. Thiago passou por um tratamento entre junho 
e novembro de 2016. “Eu já estava acostumado com as pessoas falando que meu dente era 
ruim”, diz Thiago, hoje com 12 anos. “Agora tenho mais vontade conversar, sem vergonha de 
abrir a boca”, completa.   
  

Revista “Todos: A vida é feita de histórias. Qual é a sua?”. Mol: fev./março 2017, p. 50. 

 

Questão 1 – O objetivo de quem escreveu o texto lido é: 

divulgar o trabalho desenvolvido pela ONG Turma do Bem, por meio do relato de dois garotos 

atendidos pela entidade e do pai deles.  

 

Questão 2 – Na passagem “Tratou de levar seu filho Lucas para passar pela triagem.”, a 
preposição “para” mais o verbo no infinitivo “passar” indicam a ideia de: 

a) conclusão  

b) causa  

c) finalidade  

d) explicação  

 

Questão 3 – Em “No mês seguinte, ele já foi chamado”, o termo em destaque classifica-se como: 

a) gerúndio  

b) particípio  

c) infinitivo pessoal  

d) infinitivo impessoal  

 

Questão 4 – Identifique os verbos na forma de infinitivo que compõem o último período do texto: 

Os verbos quem compõem o último período do texto são: “conversar” e “abrir”. 
 

Questão 5 – Registra-se o emprego de um gerúndio na frase: 

a) “Foi a partir de um anúncio em um programa de televisão [...]” 
b) “[...] ele já não tinha mais cáries nem a arcada dentária aberta.” 
c) “[...] é mais fácil dar risada e tirar foto, conta.” 
d) “Eu já estava acostumado com as pessoas falando que meu dente era ruim”. 


