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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia este texto sobre o livro “Palavra de médico”, escrito por Drauzio Varella: 

 

Autor de best-sellers como Estação Carandiru (1999) e Carcereiros (2012), voluntário na 

penitenciária feminina de São Paulo, médico oncologista e maratonista, Drauzio Varella tornou-se 

figura notória, sobretudo por suas intervenções na tv, na imprensa e, mais recentemente, nas 

mídias sociais.  

O médico mais popular do Brasil mantém também uma atividade clínica intensa, além de 

acompanhar inovações científicas nos campos da medicina, da genética e da biologia, sobre as 

quais escreve de maneira agradável e acessível. Da verdade sobre os perigos do glúten na dieta 

à condenação genética do racismo, o leitor encontrará em Palavra de médico um passeio pelas 

últimas descobertas da medicina e um convite a uma vida saudável. 

 

Disponível em: <http://www.companhiadasletras.com.br/>. 

 

Questão 1 – Encontra-se registrada uma opinião na passagem: 

a) “Autor de best-sellers como Estação Carandiru (1999) e Carcereiros (2012) [...]” 
b) “[...] Drauzio Varella tornou-se figura notória, sobretudo por suas intervenções na tv [...]” 
c) “O médico mais popular do Brasil mantém também uma atividade clínica intensa [...]” 
d) “[...] sobre as quais escreve de maneira agradável e acessível.”  

 

Questão 2 – Identifique o trecho em que se resume o conteúdo do livro “Palavra de médico”: 
“[...] o leitor encontrará em Palavra de médico um passeio pelas últimas descobertas da medicina 

e um convite a uma vida saudável.”  
 

Questão 3 – Justifique o emprego do itálico no texto: 

O itálico destaca os títulos das obras escritas pelo médico Drauzio Varella. 

 

Questão 4 – Em “Autor de best-sellers como Estação Carandiru (1999) e Carcereiros (2012) [...]”, 
o termo “como” introduz: 

a) uma exemplificação  

b) uma comparação 

c) uma citação 

d) uma opinião  

 

Questão 5 – Observe estas palavras: 

agradável                 acessível               saudável 

 

O que essas palavras têm em comum? Por que são acentuadas? 

As três palavras são paroxítonas, que precisam ser acentuadas porque terminam com a letra “l”. 


