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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

Leia este texto que orienta para a organização das finanças: 

 

 Você está devendo para o banco? Vá à agência e renegocie. É possível diminuir 
significativamente os juros. Se precisar de ajuda para conhecer os direitos de quem está 
endividado, procure o Idec: www.idec.org.br. 
 Controle os seus gastos. Tome nota de todas as suas despesas, classificando-as por 
tipo. Só assim você vai poder traçar uma estratégia para gastar de forma mais consciente, 
cortando o que faz menos falta. 
 Já pensou em estudar administração de finanças pessoais? É um conhecimento útil 
para todo mundo. Na internet, você encontra cursos online gratuitos, como esse oferecido por 
uma escola de educação financeira: bit.ly/cursofinanca. 
 

Revista “Todos: A vida é feita de histórias. Qual é a sua?”. Mol: fev./março 2017, p. 17. 

 
Questão 1 – Na passagem “Se precisar de ajuda para conhecer os direitos [...]”, a preposição 
“para” mais o verbo “conhecer” indicam a ideia de: 
a) orientação  
b) conclusão  
c) condição  
d) finalidade  

 
Questão 2 – “[...] de forma mais consciente, cortando o que faz menos falta.”. Identifique a forma 
nominal introduzida pela vírgula nesse trecho: 
O verbo “cortando, introduzido pela vírgula, está na forma de gerúndio.  
 
Questão 3 – Em “[...] como esse oferecido por uma escola [...]”, o termo grifado funciona como: 
a) adjetivo  
b) particípio  

c) substantivo  
d) advérbio  
 
Questão 4 – Assinale a frase em que o verbo em destaque está na forma de gerúndio: 
a) “Você está devendo para o banco?”  
b) “É possível diminuir significativamente os juros.” 
c) “[...] os direitos de quem está endividado [...]” 
d) “É um conhecimento útil para todo mundo.” 
 
Questão 5 – “Só assim você vai poder traçar uma estratégia para gastar de forma mais 
consciente [...]”. Localize os verbos no infinitivo que compõem essa parte do texto: 
“poder”, “traçar” e “gastar”.  


