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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

Solta o sabiá 

 

Francisco nasceu em Portugal, no século XVII, e veio para o Brasil com treze anos para 

conhecer o sítio de seu tio Gaspar, que ficava em São Paulo. Aqui chegando, “uma vida 

inteiramente nova começou para Francisco”. Para começar, os costumes eram completamente 

diferentes. As pessoas dormiam em rede, comiam mandioca, navegavam de canoa, pescavam 

com arco e flecha. Sem falar na vegetação, que era densa e fechada, cheia de bichos: cobras, 

papagaios, onças, quatis, pacas, tatus. 

Um dia Francisco foi convidado pelo bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, o 

Anhanguera, a ir com ele para o sertão. Que aventura! Ele teve que levar até uma garrucha (uma 

arma de fogo) para se embrenhar com segurança pelo interior do Brasil daquele tempo. 

Mas nem tudo era festa. A maneira como os índios e os negros eram tratados pelos 

portugueses deixava Francisco transtornado... 

Baseada em farta documentação, este romance histórico infanto-juvenil é uma introdução 

sem paralelo ao Brasil colonial. Para o bem e para o mal, coloca o leitor dentro da realidade do 

país no seu segundo século de existência — com o privilégio de ser conduzido até lá pela escrita 

saborosa da Ruth Rocha. 

Disponível em: <http://www.ruthrocha.com.br>. 

 

Questão 1 – Na passagem “Francisco nasceu em Portugal, no século XVII [...]”, a expressão 

destacada acrescenta ao verbo no pretérito “nasceu” a circunstância de: 

a) lugar  

b) tempo 

c) origem  

d) modo  

 

Questão 2 – No segmento “[...] e veio para o Brasil com treze anos para o Brasil [...]”, o verbo no 

pretérito “veio” aponta para: 

a) uma ação do personagem Francisco.  

b) um estado do personagem Francisco.  

c) um modo de ser do personagem Francisco.  

d) uma característica do personagem Francisco.  
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Questão 3 – Sublinhe os verbos no pretérito que compõem este fragmento do texto: 

 

“As pessoas dormiam em rede, comiam mandioca, navegavam de canoa, pescavam com [...]” 

 

Questão 4 – Os verbos no pretérito, sublinhados acima, exprimem: 

a) fatos ocasionais na vida das pessoas. 

b) fatos hipotéticos na vida das pessoas. 

c) fatos corriqueiros na vida das pessoas.  

d) fatos presumíveis na vida das pessoas. 

 

Questão 5 – Na frase “Sem falar na vegetação, que era densa e fechada [...]”, o verbo no 

pretérito grifado é:  

a) de ligação  

b) intransitivo  

c) transitivo direto 

d) transitivo indireto 

 

Questão 6 – Na oração “Um dia Francisco foi convidado pelo bandeirante Bartolomeu Bueno da 

Silva [...]”, o personagem “Francisco” é paciente da ação expressa pela locução verbal no 

pretérito. Nesse contexto, pode-se afirmar que essa oração foi construída:  

a) na voz ativa  

b) na voz passiva analítica  

c) na voz passiva pronominal  

d) na voz reflexiva 

 

Questão 7 – No trecho “Ele teve que levar até uma garrucha [...]”, a locução com o verbo no 

pretérito expressa: 

a) um desejo  

b) um pedido  

c) uma obrigação 

d) uma sugestão 

 

Questão 8 – Em “[...] deixava Francisco transtornado...”, o verbo “deixava” foi flexionado:  

a) no pretérito perfeito do indicativo.  

b) no pretérito mais-que-perfeito do indicativo.  

c) no pretérito imperfeito do subjuntivo.  

d) no pretérito imperfeito do indicativo.  


