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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

Nunca é tarde! 

 

A aposentada Leda S. está aí para inspirar o mundo e provar que sonhos não têm idade! 

Aos 70 anos, a ex-funcionária pública decidiu se mudar para a Argentina e estudar Medicina em 

uma das mais conceituadas universidades de Buenos Aires.  

O sonho de Leda a acompanha desde 1964, quando saiu do colégio. Apesar de não ter 

conseguido cursar Medicina, ela não parou! Estudou Biblioteconomia, graduou-se em Letras e 

agora afirma ________ com todo fôlego necessário para iniciar mais uma faculdade.  

Além da nova graduação, Leda planeja se aprofundar no idioma espanhol e viajar, 

futuramente, para a Inglaterra para aperfeiçoar seu inglês.  

Nunca é tarde para correr atrás dos sonhos! 

 

Disponível em: <http://aboanoticiadodia.tumblr.com/>. 

 

Questão 1 – Identifique, com traços, os verbos no infinitivo que compõem este período: 

 

“A aposentada Leda S. está aí para inspirar o mundo e provar que sonhos não têm idade!” 
 

Questão 2 – No período acima, os verbos no infinitivo exprimem: 

(     ) ações 

(     ) estados 

(     ) modos de ser 

 

Questão 3 – Na passagem “Apesar de não ter conseguido cursar Medicina [...]”, a locução com 
verbo no infinitivo grifada tem como sujeito: 

(     ) “a ex-funcionária pública” 
(     ) “Leda” 
(     ) “ela” 
 

Questão 4 – O espaço sinalizado no texto foi corretamente preenchido na frase: 

(     ) “[...] agora afirma está com todo fôlego necessário [...]” 
(     ) “[...] agora afirma estar com todo fôlego necessário [...]” 
(     ) “[...] agora afirma está (ou “estar”) com todo fôlego necessário [...]” 
 

Questão 5 – Em “Leda planeja se aprofundar no idioma espanhol [...]”, o pronome “se” e o verbo 
no infinitivo “aprofundar” indicam: 
(     ) uma ação ativa da Leda.  

(     ) uma ação passiva da Leda.  

(     ) uma ação reflexiva da Leda.  
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