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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

 

Série especial comemora o centenário de Jackson do Pandeiro 

Série de cinco programetes comemora a vida e a carreira do Rei do Ritmo 

 

No primeiro programete da série “2019: cem anos de Jackson do Pandeiro”, você conhece 

a história de Jackson do Pandeiro. 

Nascido José Gomes Filho, em 31 de agosto de 1919, Jackson do Pandeira era natural de 

Alagoa Grande, na Paraíba. Sua mãe, Flora Mourão, foi sua primeira mestra na música. Mudou-

se ainda jovem com a família para Campina Grande, onde trabalhava de engraxate e ajudante de 

padaria de dia, e de noite tocava no cassino Eldorado. Sua carreira começou nos anos 40, em 

João Pessoa, quando se juntou à orquestra da rádio Tabajara. Também passou pela rádio Jornal 

Comércio, no Recife, e pela rádio Nacional, no Rio de Janeiro. 

Jackson tocava zambumba, bateria, bongô e, claro, pandeiro. O primeiro grande sucesso 

veio com “Sebastiana”, música de Rosil Cavalcante. Depois vieram canções como “Forró em 

Limoeiro”, “O canto da ema”, “Chiclete com banana”, “Um a um”, que consolidaram Jackson do 

Pandeiro como o Rei do Ritmo. 

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

 

Questão 1 – Aponte o período simples: 

(     ) “Série especial comemora o centenário de Jackson do Pandeiro”. 

(     ) “Mudou-se ainda jovem com a família para Campina Grande, onde trabalhava [...]” 

(     ) “Sua carreira começou nos anos 40, em João Pessoa, quando se juntou à orquestra [...]” 

 

Questão 2 – Releia este período simples do texto: 

 

“No primeiro programete da série “2019: cem anos de Jackson do Pandeiro”, você conhece a 

história de Jackson do Pandeiro.” 

 

Nesse período simples, o autor do texto: 

(     ) faz um convite.  

(     ) dá um conselho.  

(     ) expressa um desejo.  
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Questão 3 – O trecho “No primeiro programete da série “2019: cem anos de Jackson do 

Pandeiro”, no período simples que introduz o texto, desempenha a função de: 

(     ) aposto.  

(     ) adjunto adverbial. 

(     ) adjunto adnominal. 

 

Questão 4 – No período simples “Sua mãe, Flora Mourão, foi sua primeira mestra na música.”, a 

parte destacada tem o objetivo de: 

(     ) apresentar alguém.  

(     ) caracterizar um ser. 

(     ) indicar uma circunstância.  

 

Questão 5 – No período simples acima, o sujeito é: 

(     ) oculto.  

(     ) simples. 

(     ) composto.  

 

Questão 6 – Grife o verbo que compõe este período simples: 

 

“O primeiro grande sucesso veio com “Sebastiana”, música de Rosil Cavalcante.” 

 

Questão 7 – O verbo grifado, na questão anterior, exigiu complemento com preposição. Por isso, 

deve ser classificado como: 

(     ) intransitivo.  

(     ) transitivo direto. 

(     ) transitivo indireto.  

 

Questão 8 – Pode-se concluir que um período é simples quando contém: 

(     ) um sujeito.  

(     ) uma frase.  

(     ) uma oração.  

 

Questão 9 – A oração do período simples é chamada de: 

(     ) absoluta.  

(     ) coordenada.  

(     ) subordinada.  

 


