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Leia: 

Aos dezessete anos 

 

Em seu novo romance arrebatador, a autora de Cartas de amor aos mortos apresenta uma 

mãe e uma filha que precisam compreender o passado para poder seguir em frente. 

Quando tinha dezessete anos, Marilyn viveu um amor intenso, mas acabou seguindo seu 

próprio caminho e criando uma filha sozinha. Angie, por sua vez, é mestiça e sempre quis saber 

mais sobre a família do pai e sua ascendência negra, mas tudo o que sua mãe contou foi que ele 

morreu num acidente de carro antes de ela nascer. 

Quando Angie descobre indícios de que seu pai pode estar vivo, ela viaja para Los Angeles 

atrás de seu paradeiro, acompanhada de seu ex-namorado, Sam. Em sua busca, Angie vai 

descobrir mais sobre sua mãe, sobre o que aconteceu com seu pai e, principalmente, sobre si 

mesma. 

Disponível em: <https://www.travessa.com.br>. 

 

Questão 1 – No trecho “[...] a autora de Cartas de amor aos mortos apresenta uma mãe e uma 

filha que precisam compreender o passado [...]”, há um verbo no infinitivo. Assinale-o: 

(     ) “apresenta” 
(     ) “precisam” 
(  x ) “compreender” 
 

Questão 2 – Na passagem “[...] e sempre quis saber mais sobre a família do pai [...]”, o verbo no 
infinitivo “saber” ao lado do verbo “quis” tem como sujeito: 
(     ) “a autora de Cartas de amor”. 
(     ) “Marilyn”. 
(  x ) “Angie”. 
 

Questão 3 – Em “[...] antes de ela nascer.”, o verbo no infinitivo grifado é intransitivo porque: 
(  x ) tem sentido completo. 

(     ) precisa de complemento com preposição.  

(     ) precisa de complemento sem preposição. 

 

Questão 4 – Na frase “Em sua busca, Angie vai descobrir mais sobre sua mãe [...]”, o verbo no 
infinitivo compõe uma locução que indica um fato: 

(     ) que aconteceu.  

(     ) que poderá acontecer. 

(  x ) que acontecerá. 

 

Questão 5 – Reescreva a frase acima, substituindo a locução pelo verbo correspondente: 

“Em sua busca, Angie descobrirá mais sobre sua mãe [...]” 


