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Leia: 

Por que o nome “cachorro-quente”? 

 

Por volta de 1850, os alemães eram conhecidos pela fabricação de salsichas. Um 

cozinheiro da cidade alemã de Frankfurt, famoso pelas salsichas que produzia, decidiu chamar o 

sanduíche que fazia com elas de dachshund (em português, “salsicha”) em homenagem à raça 

do cachorro dele. 

O nome fez tanto sucesso que, em 1880, chegou aos Estados Unidos. Os lanches eram 

muito comuns em estádios de futebol e, durante um jogo em 1906, um vendedor chamou a 

atenção de um cartunista, Ted Dorgan, por gritar “get your hot dachshund” (que significa “adquira 
seu dachshund quente”). O problema é que Ted queria ilustrar a cena, mas como não entendia a 
palavra dachshund, escreveu “get your hot-dogs” (“adquira seus cachorros-quentes”, em 
português). 

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

 

Questão 1 – O verbo destacado é transitivo direto no trecho: 

(     ) “O nome fez tanto sucesso que, em 1880, chegou aos Estados Unidos.” 
(     ) “Os lanches eram muito comuns em estádios de futebol [...]” 
(     ) “[...] um vendedor chamou a atenção de um cartunista [...]” 
 

Questão 2 – No trecho identificado acima, o verbo destacado é transitivo direto porque: 

(     ) dispensa complemento.  

(     ) precisa de complemento com preposição.  

(     ) precisa de complemento sem preposição.  

 

Questão 3 – Grife os verbos transitivos diretos neste fragmento do texto: 

 

“[...] Ted queria ilustrar a cena, mas como não entendia a palavra Dachshund [...]” 
 

Questão 4 – Em “[...] escreveu ‘get your hot-dogs’ [...]”, o verbo transitivo direto indica uma ação: 

(     ) de um cozinheiro da cidade alemã de Frankfurt.  

(     ) de um vendedor. 

(     ) de Ted.  

 

Questão 5 – Na oração “[...] ‘adquira seus cachorros-quentes’ [...]”, o verbo transitivo direto foi 

empregado no modo: 

(     ) indicativo.  

(     ) subjuntivo.  

(     ) imperativo.  

 

https://jornaljoca.com.br/

