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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 
 

Leia:  

Chiquinha Gonzaga 

 
Francisca Edwiges Neves Gonzaga descobriu sua paixão pela música quando aprendeu a 

tocar piano. A profissão de músico, para a mulher da época, era inexistente. Determinada, 
Chiquinha tornou-se a primeira compositora popular do País. É dela a autoria da primeira marcha 

carnavalesca, Abre Alas (1899), famosa até hoje. Chiquinha ainda escreveu músicas para peças 
de teatro e compôs estilos variados, como polcas, valsas, tangos e cançonetas. 

Chiquinha também se envolveu com a política, lutando pela abolição da escravidão e pelo 
fim da monarquia. Vendeu composições de porta em porta para libertar o escravo músico José 

Flauta. 
Chiquinha nasceu no Rio de Janeiro, em 1847, e morreu em 1935, aos 87 anos. 

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

 
Questão 1 – Identifique, por meio de traços, os verbos no pretérito perfeito que compõem esta 

passagem do texto: 
 

“Chiquinha ainda escreveu músicas para peças de teatro e compôs estilos variados [...]” 
 

Questão 2 – Os verbos, identificados na questão anterior, exprimem: 
(     ) ações concluídas pela Chiquinha Gonzaga. 
(     ) ações inacabadas pela Chiquinha Gonzaga . 
(     ) ações em realização pela Chiquinha Gonzaga. 

 
Questão 3 – Assinale a frase que contém um verbo no pretérito perfeito: 
(     ) “A profissão de músico, para a mulher da época, era inexistente.” 
(     ) “É dela a autoria da primeira marcha carnavalesca, Abre Alas (1899), famosa até hoje.” 
(     ) “Vendeu composições de porta em porta para libertar o escravo músico José Flauta.” 
 
Questão 4 – Na oração “Chiquinha também se envolveu com a política [...]”, o termo “se” indica: 
(     ) a voz ativa do verbo no pretérito perfeito “envolveu”.  
(     ) a voz passiva do verbo no pretérito perfeito “envolveu”.  
(     ) a voz reflexiva do verbo no pretérito perfeito “envolveu”.  
 
Questão 5 – No último período do texto, os verbos no pretérito perfeito “nasceu” e “morreu” são: 
(     ) intransitivos porque têm sentido completo.  
(     ) transitivos diretos porque precisam de complemento sem preposição. 
(     ) transitivos indiretos porque precisam de complemento com preposição. 


