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Leia:
“Um tico-tico no fubá, sabores da nossa história”
Um Tico-Tico no Fubá, sabores da nossa História é um livro encantador, cheio de histórias
contadas em verso e prosa e deliciosas receitas, singelamente ilustrado à mão. A obra retrata a
culinária brasileira dividida por períodos, descobrimento, império, etc... para crianças, mas duvido
que algum adulto resista a ele.
Além de receitas, o livro traz dicas, curiosidades um pouco da história da gastronomia do
Brasil, mostrando a origem de vários pratos da culinária do nosso país. Um livro de culinária
evolutivo, adaptado ao desenvolvimento da criança, com 77 receitas doces, salgadas, divididas
por faixa etária
O livro traz um glossário de termos culinários, uma tabela de equivalências de medidas,
uma lista de utensílios de cozinha totalmente ilustrada e uma bibliografia excelente.
Disponível em: <http://correiogourmand.com.br>. (Com cortes).

Questão 1 – Há verbo no particípio na passagem:
( ) “[...] cheio de histórias contadas em verso e prosa e deliciosas receitas [...]”
( ) “[...] mostrando a origem de vários pratos da culinária do nosso país.”
( ) “O livro traz um glossário de termos culinários, uma tabela de equivalências de medidas [...]”
Questão 2 – Na passagem assinalada acima, o verbo no particípio exprime:
( ) um estado
( ) uma ação
( ) uma característica
Questão 3 – No texto lido, o verbo no particípio “dividida” tem como referente:
( ) “A obra”
( ) “a culinária brasileira”
( ) “a história da gastronomia do Brasil”
Questão 4 – No trecho “[...] singelamente ilustrado [...]”, o vocábulo “singelamente” modifica o
sentido do verbo no particípio “ilustrado”, indicando:
( ) modo
( ) tempo
( ) intensidade
Questão 5 – Sublinhe o verbo no particípio que compõe este segmento:
“Um livro de culinária evolutivo, adaptado ao desenvolvimento da criança, com 77 receitas [...]”
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