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Leia este texto sobre a ONG “Turma do Bem”: 
 

 Em 2014, Jhovany caiu jogando bola e quebrou dois dentes da frente. Buscou ajuda em 

postos de saúde, mas não conseguiu. Sem resolver o problema, ficou com vergonha de sair de 

casa. Foi quando lembrou da “Turma do Bem”, que havia conhecido por meio de outra ONG de 

que participava. Entrou em contato e, enfim, foi tratado. Quatro meses depois, Nick, seu irmão 

mais novo, passou por uma triagem e foi chamado: “Eu tinha muitas cáries. Aprendi a escovar 
melhor os dentes e a usar o fio dental”, conta. Os dois são só elogios ao dentista que os atende, 
Rodrigo Averaldo: “Se der qualquer problema, temos a quem recorrer”, diz Jhovany. O irmão mais 
velho conta que seria impossível pagar pelo tratamento: “Nossa mãe é doméstica e nos cria 
sozinha. Somos os mais novos de seis irmãos”. Grato, o jovem mostra que resgatou a confiança: 
“Não tenho mais vergonha de sorrir!”.  

Revista Todos – A vida é feita de histórias. Qual é a sua? – Outubro/Novembro, p.50. 

 

Questão 1 – Identifique a raiz do problema vivenciado por Jhovany:  

a) “[...] Jhovany caiu jogando bola e quebrou dois dentes da frente.” 
b) “Buscou ajuda em postos de saúde, mas não conseguiu.” 
c) “[...] ficou com vergonha de sair de casa.” 
d) “O irmão mais velho conta que seria impossível pagar pelo tratamento [...]” 
 

Questão 2 – Há a omissão de uma preposição necessária à regência verbal na passagem: 

a) “Buscou ajuda em postos de saúde [...]” 
b) “Foi quando lembrou da “Turma do Bem” [...]” 
c) “Aprendi a escovar melhor os dentes e a usar o fio dental”.  
d) “Se der qualquer problema, temos a quem recorrer”.  
 

Questão 3 – No trecho “Sem resolver o problema, ficou com vergonha de sair de casa.”, o verbo 
destacado indica um estado: 

a) duradouro  

b) aparente 

c) temporário  

d) mutatório 

 

Questão 4 – Em “Quatro meses depois, Nick, seu irmão mais novo, passou por uma triagem e foi 

chamado”, a parte grifada funciona sintaticamente como: 
a) adjunto adnominal  

b) aposto 

c) vocativo 

d) complemento nominal  


