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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

Curiosidade do dia 

 

José Maria da Silva Lisboa, mais conhecido como Visconde de Cairu, _______ um grande 

incentivador da abertura dos portos brasileiros ao comércio. Nascido no dia 16 de julho de 1756, 

em Salvador (BA), Lisboa atuou como político, advogado e publicista e, em 1801, publicou em 

Portugal o livro Princípio de Direito Mercantil, primeira obra de um brasileiro sobre economia 

política. Quando dom João VI passou pela Bahia, o Visconde lhe apresentou as vantagens que o 

país teria com a abertura dos portos, tendo grande influência sobre a Carta Régia de 24 de 

janeiro de 1808, que autorizou o comércio entre o Brasil e outros países. Lisboa morreu em 1835, 

no Rio de Janeiro, e o Dia do Comerciante, em homenagem a seu nascimento, foi instituído pela 

lei Federal n. 2048, publicada em 26 de outubro de 1953. 

 

Disponível em: <https://www.guiadoscuriosos.com.br/>. Acesso em: 16 de julho de 2020. 

 

Questão 1 – Complete o período abaixo com o verbo “ser” no pretérito perfeito: 
 

“José Maria da Silva Lisboa, mais conhecido como Visconde de Cairu, foi um grande incentivador 

da abertura dos portos brasileiros ao comércio.” 
 

Questão 2 – A expressão “em “1801” modifica o sentido do verbo no pretérito perfeito: 

(     ) “atuou”. 
(  x ) “publicou”. 
(     ) nenhuma das alternativas anteriores.  

 

Questão 3 – No fragmento abaixo, há um verbo no pretérito perfeito. Sublinhe-o: 

 

“[...] o Visconde lhe apresentou as vantagens que o país teria com a abertura dos portos [...]” 
 

Questão 4 – Na passagem “[...] autorizou o comércio entre o Brasil e outros países.”, o verbo no 
pretérito perfeito refere-se ao sujeito: 

(     ) “dom João VI”. 
(     ) “o Visconde”. 
(  x ) “a Carta Régia de 24 de janeiro de 1808”.  
 

Questão 5 – Na oração “Lisboa morreu em 1835 [...]”, o verbo no pretérito perfeito é: 
(  x ) intransitivo.  

(     ) transitivo direto.  

(     ) transitivo indireto.  
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