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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 4: 

 

Barão de Coubertin, o pai dos jogos 

 

 O criador dos Jogos Olímpicos da era moderna foi o barão de Coubertin. Seu nome 

verdadeiro era Pierre de Fredy. Ele nasceu em Paris, França, no dia 1º de janeiro de 1863 e 

morreu em Genebra, Suíça, no dia 2 de setembro de 1937. Seu coração, lacrado numa urna de 

bronze, está sepultado em Olímpia, junto ao templo erguido para os deuses gregos. 

 O barão de Coubertin foi um exímio atirador de pistola na sua juventude. Por isso, ele 

fez questão de incluir o esporte nos primeiros Jogos, em 1896.  

 

Marcelo Duarte. “O guia dos curiosos: esportes”. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p.14-15. 

 

Questão 1 – Na passagem “O criador dos Jogos Olímpicos da era moderna [...]”, o termo 
destacado funciona como verbo de ligação? Explique: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 – Assinale o trecho que apresenta o emprego de um verbo de ligação: 

a) “Ele nasceu em Paris, França, no dia 1º de janeiro de 1863 [...]” 
b) “[...] e morreu em Genebra, Suíça, no dia 2 de setembro de 1937.” 
c) “Seu coração, lacrado numa urna de bronze, está sepultado em Olímpia [...]” 
d) “Por isso, ele fez questão de incluir o esporte nos primeiros Jogos, em 1896.” 
 

Questão 3 – “O barão de Coubertin foi um exímio atirador de pistola na sua juventude.”. Assinale 

o tempo em que se encontra o verbo destacado nessa parte do texto:  

a) pretérito perfeito  

b) pretérito imperfeito  

c) pretérito mais-que-perfeito  

d) futuro do pretérito  

 

Questão 4 – Identifique a forma no infinitivo do verbo de ligação “foi”: 
______________________________________________________________________________ 

 

Questão 5 – Identifique a alternativa em que o verbo grifado funciona como verbo de ligação no 

contexto da frase: 

a) Ele ficou em casa o dia todo.  

b) Estou muito cansada, pois andei muito hoje.  

c) Quando cheguei, o jovem já estava no local.  

d) Ando muito preocupada com a situação do país.  


