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Leia: 

Mulher do interior de São Paulo criou o “parabéns pra você” 

 

Em 1942, a rádio Tupi do Rio de Janeiro organizou um concurso para escolher a letra em 

português da melodia de Happy Birthday to You, criada em 1875 pelas norte-americanas Mildred 

e Patricia Hill. A versão campeã, selecionada pela Academia Brasileira de Letras, foi composta 

por uma farmacêutica do interior de São Paulo. 

Bertha Celeste Homem de Melo costumava participar de concursos usando pseudônimos. 

Só ela, entre cinco mil concorrentes, escreveu quatro versos diferentes, sem repetição: Parabéns 

a você / Nesta data querida / Muita felicidade / Muitos anos de vida. Ela demorou apenas cinco 

minutos para criar a canção. 

Bruno Hoffmann. Disponível em: <https://almanaquebrasil.com.br>. (Fragmento). 

 

Questão 1 – Sublinhe o verbo no pretérito perfeito que compõe o título: 

 

Mulher do interior de São Paulo criou o “parabéns pra você” 
 

Questão 2 – O verbo no pretérito, sublinhado acima, indica:  

(  x ) uma ação totalmente concluída pela “mulher do interior de São Paulo”.  
(     ) uma ação parcialmente concluída pela “mulher do interior de São Paulo”.  
(     ) uma ação possivelmente concluída pela “mulher do interior de São Paulo”.  
 

Questão 3 – No segmento “[...] foi composta por uma farmacêutica do interior de São Paulo.”, a 
locução no pretérito perfeito destacada foi empregada: 

(     ) na voz ativa 

(  x ) na voz passiva 

(     ) na voz reflexiva 

 

Questão 4 – No trecho “Só ela, entre cinco mil concorrentes, escreveu quatro versos diferentes 

[...]”, o verbo no pretérito “escreveu” exprime: 
(  x ) uma ação  

(     ) um estado  

(     ) um modo de ser 

 

Questão 5 – Na passagem “Ela demorou apenas cinco minutos para criar a canção.”, o sujeito do 
verbo no pretérito é: 

(     ) um substantivo  

(     ) um pronome indefinido  

(  x ) um pronome pessoal  


