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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

Molière 

 

Jean-Baptiste Poquelin nasceu em Paris, em 1622. Filho de um vendedor de tapetes, 

perdeu a mãe muito cedo, aos dez anos. Recebeu uma sólida educação jesuítica e estudou para 

se tornar advogado. Travou conhecimento com Tiberio Fiorelli, conhecido como Scaramouche, 

um famoso comediante francês da época, e com a atriz Madeleine Béjart, o que o levou a 

renunciar à carreira jurídica e se dedicar ao teatro. Com Madeleine e outra dezena de 

comediantes, fundou a companhia L’Illustre Thêatre, em 1643. O início da trupe foi desastroso, e 

Jean-Baptiste, que agora se apresentava como Molière, acabou sendo preso por dívidas, em 

1645. Mas alguns dos membros da companhia permaneceram fiéis a Molière e com ele deixaram 

Paris para excursionar pelo interior da França. 

Disponível em: <https://www.lpm.com.br>. (Fragmento). 

 

Questão 1 – Em “Recebeu uma sólida educação [...]”, o verbo está no pretérito perfeito para: 
(     ) indicar um fato concluído.  

(     ) indicar um fato hipotético.  

(     ) indicar um fato inacabado. 

 

Questão 2 – No período que introduz o texto, a expressão “em 1622” acrescenta: 
(     ) uma circunstância de lugar ao verbo no pretérito perfeito “nasceu”. 
(     ) uma circunstância de modo ao verbo no pretérito perfeito “nasceu”. 
(     ) uma circunstância de tempo ao verbo no pretérito perfeito “nasceu”. 
 

Questão 3 – No texto lido, o verbo no pretérito perfeito “Travou” exprime uma ação de: 

(     ) “Jean-Baptiste Poquelin” 
(     ) “Tiberio Fiorelli” 
(     ) “Madeleine Béjart” 
 

Questão 4 – Sublinhe o “o” que é complemento de um verbo no pretérito perfeito: 

 

“[...] o que o levou a renunciar à carreira jurídica e se dedicar ao teatro.” 
 

Questão 5 – Aponte verbos que poderiam substituir “permaneceram” ao final do texto: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 6 – Os verbos no pretérito perfeito, analisados anteriormente, compõem o fragmento de: 

(     ) uma notícia  

(     ) uma biografia 

(     ) uma entrevista 


