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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

Leia: 

Festa da ciência 

 

Em 1916, no Rio de Janeiro, um grupo de pesquisadores decidiu se juntar para formar a 

Sociedade Brasileira de Ciências. Seu objetivo era reunir cientistas de renome para debater e 

divulgar resultados importantes de pesquisas nas diversas áreas do conhecimento. 

Cem anos depois, a organização – que alguns anos mais tarde mudou de nome para 

Academia Brasileira de Ciências (ABC) – tem muita história para contar e também muito orgulho 

de ter contado com a participação de grandes nomes da ciência brasileira. 

Alberto Santos-Dumont, Carlos Chagas e Oswaldo Cruz são alguns desses personagens. 

No livro virtual 100 anos da ABC – Convidados especiais, você confere a história e o trabalho de 

14 homens e mulheres dedicados a diferentes áreas de pesquisa e que deixaram sua marca na 

história. Interativo, o e-book traz vídeos e jogos superdivertidos! A publicação é gratuita e está 

disponível para tablets com sistema Android e iOS. Você não pode _____________… 

 

Disponível em: <http://chc.org.br/>. 

 

Questão 1 – Identifique o objetivo da criação da “Sociedade Brasileira de Ciências”: 
O objetivo da criação da “Sociedade Brasileira de Ciências” “era reunir cientistas de renome para 

debater e divulgar resultados importantes de pesquisas nas diversas áreas do conhecimento.” 
 

Questão 2 – Aponte os verbos no infinitivo que foram empregados na construção do objetivo 

identificado na questão anterior: 

Estes são os verbos empregados na construção do objetivo: “reunir”, “debater” e “divulgar”. 
 

Questão 3 –  Assinale o verbo no infinitivo cujo sentido se encaixa no espaço indicado no texto:  

a) ler 

b) perder  

c) gostar 

d) acessar  

 

Questão 4 – O verbo em destaque está na forma infinitiva em:  

a) “[...] um grupo de pesquisadores decidiu se juntar [...]” 

b) “[...] tem muita história para contar [...]” 
c) “Convidados especiais, você confere a história e o trabalho [...]” 
d) “A publicação é gratuita e está disponível para tablets com sistema Android e iOS.” 
 

Questão 5 – Releia o segundo parágrafo do texto. Em seguida, identifique uma locução verbal, 

cujo verbo auxiliar está na forma infinitiva. Em seguida, grife-o: 

Locução verbal: “ter contado”.  


