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Verbos no particípio 

 

Leia:  

Fogueira 

 

Você sabia que as fogueiras originalmente são associadas à proteção e comemoração do 

solstício de verão no hemisfério norte? Por esse motivo, elas eram usadas na época em que as 

festas juninas não tinham influência religiosa. Mais tarde, a Igreja Católica deu a elas novo 

significado. Segundo a tradição da religião, a mãe de São João Batista teria ____________ uma 

fogueira para avisar a família que o filho tinha nascido. 

Hoje, nas festas mais tradicionais, a fogueira tem o papel de unir amigos, vizinhos e 

familiares, chamados “compadres” (homens) e “comadres” (mulheres). [...] 
O formato das fogueiras varia de acordo com a celebração de cada santo: na festa de 

Santo Antônio, é quadrangular; na de São Pedro, triangular; e, na de São João, tem forma 

arredondada na base e de pirâmide no topo. 

Disponível em: <https://jornaljoca.com.br>. 

 

Questão 1 – Grife a locução, formada com um verbo no particípio, neste período: 

 

“Você sabia que as fogueiras originalmente são associadas à proteção e comemoração do 

solstício de verão no hemisfério norte?” 
 

Questão 2 – A locução com o verbo no particípio grifada acima refere ao sujeito: 

“as fogueiras”. 
 

Questão 3 – Complete o espaço abaixo com o particípio do verbo “acender”: 
 

“[...] a mãe de São João Batista teria acendido uma fogueira para avisar a família [...]” 
 

Questão 4 – Na oração “Por esse motivo, elas eram usadas na época [...]”, o sujeito da locução 
formada com o verbo no particípio: 

(  x ) retoma uma expressão.  

(     ) anuncia uma expressão.  

(     ) complementa uma expressão.  

 

Questão 5 – Há um verbo no particípio na passagem: 

(  x ) “[...] avisar a família que o filho tinha nascido.” 
(     ) “[...] a fogueira tem o papel de unir amigos [...]” 
(     ) “[...] tem forma arredondada na base e de pirâmide no topo.” 
 

https://jornaljoca.com.br/

