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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

Do que é feita a mortadela? 

 

Na receita original, originária da região da Emilia-Romagna, na Itália, a mortadela era feita 

de carne de porco, moída até virar uma pasta. Aí, ela recebia temperos como alho, sal e pimenta, 

além de cubos de gordura de porco. A pasta ______ usada para rechear vísceras do porco, como 

a bexiga (limpa e seca). Já na receita da mortadela que é comercializada no Brasil são usadas 

misturas de carnes bovina e suína, além de temperos. Essas carnes são batidas e cortadas em 

um grande misturador. Para que a massa adquira consistência lisa e homogênea, também é 

adicionado amido extraído de milho ou mandioca. Ela também recebe pedaços de gordura de 

porco. Então, segue para rechear envoltórios feitos de celulose ou colágeno (materiais 

comestíveis). A bexiga animal é usada, atualmente, apenas por alguns produtores artesanais. 

 

Disponível em: <http://recreio.uol.com.br>. 

 

Questão 1 – No período que introduz o texto, a locução verbal “era feita” tem como sujeito: 
(  x ) “a mortadela”  
(     ) “carne de porco” 
(     ) “uma pasta” 
 

Questão 2 – A locução “era feita” aponta para um fato:  
(     ) hipotético no passado.  

(     ) em realização.  

(  x ) contínuo no passado.  

 

Questão 3 – Assinale a frase em que a locução verbal foi formada corretamente com o verbo 

“ser”, no pretérito imperfeito do indicativo:  

(     ) “A pasta foi usada para rechear vísceras do porco [...]” 
(  x ) “A pasta era usada para rechear vísceras do porco [...]” 
(     ) “A pasta seria usada para rechear vísceras do porco [...]” 
 

Questão 4 – Sublinhe as locuções verbais que compõem esta passagem: 

 

“Já na receita da mortadela que é comercializada no Brasil são usadas misturas de carnes [...]” 
 

Questão 5 – As locuções verbais, sublinhadas acima, não têm em comum:  

(     ) a voz 

(  x ) o número 

(     ) o tempo 


