ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____
PROF:______________________________________________________TURMA:____________
NOME:________________________________________________________________________
Leia:
Adolpho Lutz
Nascido no Rio de Janeiro e formado em Medicina na Suíça, Adolpho Lutz descobriu uma
nova moléstia: a blastomicose sul-americana, hoje conhecida como paracoccidioidomicose, uma
doença pulmonar causada por um fungo.
Lutz começou sua carreira profissional no interior de São Paulo. Em 1889, viajou para o
Havaí para estudar uma epidemia de hanseníase. De volta ao Brasil, assumiu a direção do
Instituto Bacteriológico de São Paulo, o primeiro do gênero na América do Sul e que hoje tem seu
nome. Em 1908, entrou para o Instituto de Manguinhos, onde trabalhou por 32 anos.
Lutz publicou inúmeros trabalhos sobre febre tifoide, malária, esquistossomose, difteria,
leishmaniose, hanseníase, micoses, entre outros. Desenvolveu ainda importantes pesquisas em
entomologia. Seu falecimento ocorreu em 1940.
Disponível em: <http://www.invivo.fiocruz.br>.

Questão 1 – O sujeito está oculto na oração:
( ) “Adolpho Lutz descobriu uma nova moléstia [...]”
( ) “De volta ao Brasil, assumiu a direção do Instituto Bacteriológico de São Paulo [...]”
( ) “Lutz publicou inúmeros trabalhos sobre febre tifoide, malária [...]”
Questão 2 – No princípio do texto, o verbo na forma nominal “conhecida” refere-se ao sujeito:
( ) “uma nova moléstia”
( ) “a blastomicose sul-americana”
( ) “uma doença pulmonar causada por um fungo.”
Questão 3 – No trecho “Em 1908, entrou para o Instituto de Manguinhos [...]”, a expressão que
antecede o sujeito oculto indica:
( ) lugar
( ) modo
( ) tempo
Questão 4 – Em “Desenvolveu ainda importantes pesquisas [...]”, o verbo “Desenvolveu” exprime:
( ) uma ação do sujeito oculto.
( ) um estado do sujeito oculto.
( ) uma característica do sujeito oculto.
Questão 5 – No segundo parágrafo, o pronome “onde”, que antecede o sujeito oculto, retoma:
( ) “Havaí”
( ) “Instituto Bacteriológico de São Paulo”
( ) “Instituto de Manguinhos”
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