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Leia: 

Viajar 

 

Viajar é muito bom, não é mesmo? É uma oportunidade para sairmos um pouco de nós 
mesmos, conhecermos outros costumes, vermos outras gentes, provarmos outros sabores, 
sentirmos novos aromas e contemplarmos novas paisagens. Mesmo se retornamos a algum lugar 
já conhecido, ele estará diferente, já que o nosso olhar muda ao longo da vida. Mas, apesar de 
sabermos de todas essas vantagens, quem já não deixou de fazer aquela tão sonhada viagem 
porque o custo era alto? 

Saiba que, hoje em dia, há diversas possibilidades de viajar gastando pouco, seja com 
hospedagem, seja com transporte, os dois itens que mais pesam no orçamento da viagem. 

 
Gisella Meneguelli. Disponível em: <https://www.greenme.com.br>. (Fragmento). 

 
Questão 1 – Assinale a alternativa cujo verbo em destaque classifica-se como infinitivo pessoal: 
a) “Viajar é muito bom, não é mesmo?” 
b) “É uma oportunidade para sairmos um pouco de nós mesmos [...]” 
c) “Mesmo se retornamos a algum lugar já conhecido [...]” 
d) “[...] quem já não deixou de fazer aquela tão sonhada viagem [...]” 
 
Questão 2 – Marque o sujeito do verbo no infinitivo pessoal identificado acima: 
a) Eu  
b) Tu 
c) Ele 
d) Nós  
 
Questão 3 – Sublinhe os verbos no infinitivo pessoal no trecho a seguir: 
 

“[...] conhecermos outros costumes, vermos outras gentes, provarmos outros sabores [...]” 
 

Questão 4 – “Mas, apesar de sabermos de todas essas vantagens, quem já não deixou de fazer 
aquela tão sonhada viagem [...]?”. Aponte o verbo no infinitivo pessoal compõe essa frase: 
______________________________________________________________________________ 
 
Questão 5 – O verbo da oração “[...] diversas possibilidades de viajar gastando pouco [...]” tem 
como sujeito o termo “eles” em: 
a) “[...] diversas possibilidades de viajarem gastando pouco [...]” 
b) “[...] diversas possibilidades de viajarmos gastando pouco [...]” 
c) “[...] diversas possibilidades de viajares gastando pouco [...]” 
d) “[...] diversas possibilidades de viajardes gastando pouco [...]” 
 


