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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

A história de Zumbi 

No Dia Nacional da Consciência Negra, que tal um livro sobre este herói brasileiro? 

 

“Mas eu sou livre…” 
Acho que foi o que pensou o menino Zumbi, quando foi capturado e levado para longe da 

sua família. Ele não se conformou em ser escravo e fugiu para lutar pela liberdade. 

Esse fato aconteceu há séculos. Sabe de quem estamos _____________? Dele mesmo, o 

Zumbi dos Palmares – guerreiro que lutou pela liberdade dos homens e mulheres negros 

escravizados no Brasil. 

Ele morreu lutando por seus ideais. Por isso, a data de sua morte, 20 de novembro, é o Dia 

Nacional da Consciência Negra. [...] 

Disponível em: <http://chc.org.br>. 

 

Questão 1 – No texto acima, o verbo “lutar” foi empregado três vezes para se referir ao Zumbi 

dos Palmares. Assinale a frase em que ele está na forma de infinitivo: 

(  x ) “Ele não se conformou em ser escravo e fugiu para lutar pela liberdade.” 
(     ) “[...] guerreiro que lutou pela liberdade dos homens e mulheres negros [...]” 
(     ) “Ele morreu lutando por seus ideais.” 
 

Questão 2 – Sublinhe os verbos no particípio que compõem o fragmento a seguir. Eles indicam o 

que fizeram com o Zumbi dos Palmares: 

 

“Acho que foi o que pensou o menino Zumbi, quando foi capturado e levado para longe da sua 

família.” 
 

Questão 3 – O espaço deve ser preenchido com o gerúndio do verbo “falar”. Complete-o: 

 

“Sabe de quem estamos falando?” 
 

Questão 4 – Na passagem “[...] homens e mulheres negros escravizados no Brasil.”, o particípio 

“escravizados” exprime: 
(     ) um modo de ser 

(     ) um estado  

(  x ) uma ação  

 

Questão 5 – O particípio indica o emprego: 

(     ) da voz ativa  

(  x ) da voz passiva 

(     ) da voz reflexiva 
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