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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

A escova de cerdas 

 

A escova de cerdas só foi aparecer na China em torno de 1498. A haste era uma varinha 

com bambu ou com um pedaço de osso e as cerdas eram feitas com pelos de porco. [...] Esses 

modelos – feitos com pelos de animais – que chegaram à Europa, __________ pelos mercadores 

chineses [...], fizeram enorme sucesso e se tornaram um artigo caríssimo. Tão caro que o mais 

comum é que houvesse apenas uma única escova para toda a família. A escova com cerdas de 

náilon, como as de hoje, foi criada em 1938, nos Estados Unidos, e se espalhou pelo mundo. 

 

SOALHEIRO, Bárbara. “Como fazíamos sem...” São Paulo: Panda Books, 2006. p. 104-105. (Fragmento). 

 

Questão 1 – Na passagem “Esses modelos – feitos com pelos de animais – que chegaram à 

Europa [...]”, o particípio “feitos” tem como sujeito: 
(     ) “pelos de porco” 
(     ) “Esses modelos” 
(     ) “pelos de animais” 
 

Questão 2 – O espaço indicado no texto deve ser preenchido com o particípio do verbo “trazer”. 
Assinale-o: 

(     ) “trazidos” 
(     ) “tragos” 
(     ) “trazidos” ou “tragos” 
 

Questão 3 – Eliminando o particípio do verbo “trazer”, identificado acima, a frase ficaria assim: 

(     ) Os mercadores chineses trariam esses modelos que chegaram à Europa. 

(     ) Os mercadores chineses traziam esses modelos que chegaram à Europa. 

(     ) Os mercadores chineses trouxeram esses modelos que chegaram à Europa. 

 

Questão 4 – Observe atentamente as frases. Em seguida, assinale aquela cujo verbo em 

destaque está na forma de particípio: 

(     ) “A escova de cerdas só foi aparecer na China em torno de 1498.” 
(     ) “[...] as cerdas eram feitas com pelos de porco.” 
(     ) “Tão caro que o mais comum é que houvesse apenas uma única escova [...]” 
 

Questão 5 – Sublinhe o particípio que compõe o último período do texto: 

 

“A escova com cerdas de náilon, como as de hoje, foi criada em 1938, nos Estados Unidos, e se 

espalhou pelo mundo.” 
 


