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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

Ziraldo 

 

Ziraldo Alves Pinto nasceu no dia 24 de outubro de 1932, em Caratinga, Minas Gerais. 

Começou sua carreira nos anos 50 em jornais e revistas de expressão, como Jornal do Brasil, O 

Cruzeiro, Folha de Minas, etc. Além de pintor, é cartazista, jornalista, teatrólogo, chargista, 

caricaturista e escritor.  

A fama começou a vir nos anos 60, com o lançamento da primeira revista em quadrinhos 

brasileira feita por um só autor: A Turma do Pererê. Em 1969, Ziraldo publicou o seu primeiro livro 

infantil, FLICTS, que conquistou fãs em todo o mundo. A partir de 1979, concentrou-se na 

produção de livros para crianças e, em 1980, lançou O Menino Maluquinho, um dos maiores 

fenômenos editoriais no Brasil de todos os tempos. 

Disponível em: <http://www.ziraldo.com.br>. (Fragmento). 

 

Questão 1 – Identifique o adjunto adverbial que indica tempo: 

(     ) “em Caratinga” 
(     ) “Minas Gerais” 
(     ) “nos anos 60” 
 

Questão 2 – O adjunto adverbial de tempo, identificado acima, refere-se: 

(     ) ao início da carreira de Ziraldo. 

(     ) ao começo da fama de Ziraldo como escritor. 

(     ) ao lançamento da obra mais famosa de Ziraldo. 

 

Questão 3 – Escreva por extenso o adjunto adverbial de tempo que se refere à data de 

nascimento do Ziraldo: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 – Relacione o adjunto adverbial de tempo aos fatos que marcaram a trajetória 

profissional do Ziraldo: 

(1) “Em 1969”                               (2) “A partir 1979”                                (3) “em 1980” 
 

(     ) “Ziraldo concentrou-se na produção de livros para crianças [...]” 
(     ) “Ziraldo lançou O Menino Maluquinho [...] 

(     ) “Ziraldo publicou o seu primeiro livro infantil, FLICTS [...]” 
 

Questão 5 – Reescreva a frase “Começou sua carreira nos anos 50 em jornais e revistas de 

expressão [...]”, deslocando o adjunto adverbial de tempo para o início: 
______________________________________________________________________________ 


