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Leia: 

A festa de Parintins 

 

Há um lugar especial no Brasil onde o folguedo do boi-bumbá se transformou num 

verdadeiro espetáculo. Estamos falando de Parintins, a 420 km de Manaus, capital do Amazonas. 

Lá o negócio é tão profissional que a festa, realizada entre os dias 28 e 30 de julho, acontece no 

bumbódromo (como no carnaval do Rio de Janeiro que as escolas de samba se apresentam no 

Sambódromo). Cerca de 35 mil pessoas (uau!) vão todos anos torcer por um dos bois da festa – o 

Garantido e o Caprichoso. 

Isso mesmo, lá em Parintins os bois Garantido (vermelho) e Caprichoso (azul) disputam a 

preferência do público. E para ganhar, eles não poupam esforços. Durante três horas, cada um 

deles desfila seus bonecos gigantes, que representam os personagens da trama. [...] 

  

Disponível em: <plenarinho.leg.br - Câmara dos Deputados>. 

 

Questão 1 – No período “Estamos falando de Parintins [...]”, o sujeito do verbo destacado é um 

pronome pessoal que aparece oculto. Identifique-o: 

O pronome pessoal “Nós” é o sujeito do verbo “Estamos”. 
 

Questão 2 – Identificou-se o sujeito do verbo acima, por meio: 

(     ) do contexto. 

(  x ) da desinência verbal. 

(     ) do contexto e da desinência verbal.  

 

Questão 3 – Na passagem “E para ganhar, eles não poupam esforços.”, o pronome pessoal 
“eles” refere-se: 

(  x ) aos bois Garantido (vermelho) e Caprichoso (azul). 

(     ) aos bonecos gigantes.  

(     ) aos personagens da trama. 

 

Questão 4 – Localize, por meio de um traço, o pronome pessoal oblíquo que compõe o princípio 

do texto sobre a festa de Parintins: 

 

“Há um lugar especial no Brasil onde o folguedo do boi-bumbá se transformou num verdadeiro 

espetáculo.” 
 

Questão 5 – O pronome pessoal oblíquo, localizado acima, indica o emprego: 

(     ) da voz ativa.  

(     ) da voz passiva pronominal.  

(  x ) da voz reflexiva.  

 

https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/camara-dos-deputados/

