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Leia: 

“Chapeuzinho de Todas as Cores” 
 

“Chapeuzinho de todas as cores” é uma série de animação realizada na técnica de 

animação 2D Digital, no formato de 13 episódios de 7 minutos cada. A série é uma adaptação da 

obra literária “Chapeuzinho Amarelo” [...] No livro escrito por Chico Buarque e ilustrado por 

Ziraldo, Chapeuzinho Amarelo supera seus medos sem a ajuda de um guia, adulto ou entidade 

mágica; ela supera seus medos de forma solitária amadurecendo enquanto brinca com a 

estrutura formal das palavras. Seguindo essa estrutura narrativa, a visão original da série consiste 

na apresentação de uma nova cor de chapeuzinho e um novo rito a cada episódio, incentivando o 

empoderamento infantil para que a criança supere seus desafios, sempre percebendo o lado bom 

de cada situação. 

Disponível em: <http://www.ebc.com.br>. 

 

Questão 1 – Identifique o trecho que apresenta um verbo no gerúndio: 

(     ) “Chapeuzinho de todas as cores’ é uma série de animação realizada na técnica [...]” 
(     ) “[...] Chapeuzinho Amarelo supera seus medos sem a ajuda de um guia [...]” 
(  x ) “Seguindo essa estrutura narrativa, a visão original da série [...]” 
 

Questão 2 – A passagem abaixo foi transcrita sem o sinal de pontuação antes do verbo no 

gerúndio. Coloque-o: 

 

“[...] ela supera seus medos de forma solitária, amadurecendo enquanto brinca [...]” 
 

Questão 3 – Na oração “[...] incentivando o empoderamento infantil [...]”, o verbo no gerúndio: 
(  x ) exprime uma ação. 

(     ) exprime um estado. 

(     ) exprime uma característica.  

 

Questão 4 – Na oração acima, o verbo no gerúndio exigiu complemento sem preposição. Por 

isso, ele é: 

(     ) intransitivo  

(  x ) transitivo direto  

(     ) transitivo indireto  

 

Questão 5 – Em “[...] sempre percebendo o lado bom de cada situação.”, o termo “sempre” 
modifica o sentido do verbo no gerúndio, indicando: 

(     ) lugar 

(  x ) tempo 

(     ) intensidade  
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