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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

Rachel de Queiroz 

 

Rachel de Queiroz é uma prestigiada escritora brasileira que foi precoce em tudo. Ela 

nasceu no Ceará em 1910 e formou-se professora com apenas 15 anos. Como presenciava a 

seca que assolava a sua terra naquela época, com 20 anos escreveu uma de suas maiores 

obras, o livro “O Quinze”, que aborda a triste realidade dos retirantes que fugiam da seca 
nordestina. Pelo livro ela recebeu um prêmio da Fundação Graça Aranha e a obra ficou 

conhecida nas maiores capitais. 

Ao longo da vida, Rachel de Queiroz escreveu muitos livros, foi tradutora, autora de peças 

de teatro, professora e jornalista, ou seja, teve uma vida dedicada às letras.  

 

Disponível em: <https://plenarinho.leg.br>. (Fragmento).  

 

Questão 1 – Identifique a passagem que apresenta um verbo transitivo direto:  

(     ) “Rachel de Queiroz é uma prestigiada escritora brasileira [...]” 
(     ) “Ela nasceu no Ceará em 1910 [...]” 
(  x ) “Ao longo da vida, Rachel de Queiroz escreveu muitos livros [...]” 
 

Questão 2 – O verbo transitivo direto, presente na passagem identificada acima, exprime: 

(  x ) uma ação da Rachel de Queiroz.  

(     ) um estado da Rachel de Queiroz.  

(     ) uma característica da Rachel de Queiroz.  

 

Questão 3 – O adjunto adverbial “com 20 anos” acrescenta uma circunstância de tempo:  
(     ) ao verbo transitivo direto “presenciava”.  
(     ) ao verbo transitivo direto “assolava”.  
(  x ) ao verbo transitivo direto “escreveu”.  
 

Questão 4 – Na oração “[...] que aborda a triste realidade dos retirantes [...]”, o verbo “aborda” é 
transitivo direto porque: 

(     ) tem sentido completo.  

(     ) exige complemento com preposição.  

(  x ) exige complemento sem preposição.  

 

Questão 5 – No segmento “[...] teve uma vida dedicada às letras.”, o verbo transitivo direto 
grifado aponta para um fato: 

(     ) esporádico na vida de Rachel de Queiroz.  

(  x ) concluído na vida de Rachel de Queiroz.  

(     ) inacabado na vida de Rachel de Queiroz.  


