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Leia: 

15 de setembro – Dia do Musicoterapeuta 

 

Ajudar as pessoas a vencerem suas limitações e suas dificuldades é um dos objetivos de 

um terapeuta, mas fazer isso com a ajuda do mundo sonoro e musical é o trabalho de um 

musicoterapeuta. Esse profissional precisa ter conhecimentos nas áreas da medicina, da 

psicologia, da pedagogia e, é claro, da música. Na verdade, ele é um terapeuta com enorme 

conhecimento teórico e prático sobre música. Os musicoterapeutas podem trabalhar em clínicas, 

escolas ou centros de saúde, desenvolvendo atividades, tratando de distúrbios físicos, 

emocionais, mentais e de dificuldades de aprendizagem. A pessoa tratada por um 

musicoterapeuta consegue melhorar sua qualidade de vida, desenvolver aptidões e vencer suas 

limitações. Parabéns para esses profissionais! 

 

Disponível em: <http://meninomaluquinho.educacional.com.br>. 

 

Questão 1 – Grife os verbos no infinitivo presentes neste trecho: 

 

“Ajudar as pessoas a vencerem suas limitações e suas dificuldades é um dos objetivos de um 

terapeuta, mas fazer isso com a ajuda do mundo sonoro [...]” 
 

Questão 2 – Identifique no trecho acima o infinitivo que foi flexionado: 

No trecho acima, o infinitivo “vencerem” foi flexionado. 
 

Questão 3 – Na passagem “Esse profissional precisa ter conhecimentos nas áreas da medicina 

[...]”, o verbo no infinitivo:  
(     ) não tem sujeito. 

(     ) forma uma locução verbal. 

(  x ) apresenta o mesmo sujeito que o verbo da oração principal. 

 

Questão 4 – Aponte a frase em que o verbo sublinhado está na forma de infinitivo:  

(  x ) “Os musicoterapeutas podem trabalhar em clínicas [...]” 
(     ) “[...] tratando de distúrbios físicos, emocionais, mentais [...]” 
(     ) “A pessoa tratada por um musicoterapeuta consegue melhorar [...]” 
 

Questão 5 – No segmento “[...] desenvolver aptidões e vencer suas limitações.”, os verbos no 
infinitivo exprimem: 

(  x ) ações 

(     ) estados 

(     ) características  

 


