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Leia:
Por que a aliança de casamento é usada na mão esquerda?
Os egípcios, por volta de 2.800 A.C. já usavam um anel para simbolizar o casamento.
Para eles, um círculo, não tendo começo nem fim, significava a eternidade para o qual o
casamento era destinado. Dois mil anos depois, os gregos descobriram os mistérios do
magnetismo. Daí surgiu a crença de que um imã também podia atrair o coração. Os gregos
acreditavam também que o dedo anular esquerdo possuía uma veia que levava diretamente para
o coração. Por isso, começaram a usar um anel de ferro imantado nesse dedo, para que os
corações dos amantes ficassem atraídos para sempre. O costume passou aos romanos e a Igreja
manteve a tradição.
Disponível em: <http://www.revistinhasinteligentes.org>.

Questão 1 – Identifique a frase em que o verbo grifado foi empregado no pretérito imperfeito:
( ) “Para eles, um círculo, não tendo começo nem fim, significava a eternidade [...]”
( ) “Daí surgiu a crença de que um imã também podia atrair o coração.”
( ) “O costume passou aos romanos e a Igreja manteve a tradição.”
Questão 2 – No período “Os egípcios, por volta de 2.800 A.C. já usavam um anel para simbolizar
o casamento.”, o verbo “usar” está no pretérito imperfeito para indicar:
( ) um fato esporádico na vida dos egípcios.
( ) um fato hipotético na vida dos egípcios.
( ) um fato constante na vida dos egípcios.
Questão 3 – No texto acima, o verbo no pretérito imperfeito “levava” tem como sujeito:
( ) “o dedo anular”.
( ) “uma veia”.
( ) “o coração”.
Questão 4 – No trecho “[...] para que os corações dos amantes ficassem atraídos para sempre.”,
o verbo no pretérito imperfeito destacado foi empregado:
( ) no modo indicativo, pois exprime uma certeza.
( ) no modo subjuntivo, pois exprime um desejo.
( ) no modo imperativo, pois exprime uma recomendação.
Questão 5 – Em “[...] para o qual o casamento era destinado.”, o verbo no pretérito imperfeito
“era” forma uma locução com:
( ) um infinitivo
( ) um gerúndio
( ) um particípio
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