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Cheiro de e-book 

 

 Como se empresta um livro virtual? Se um dono de um leitor digital morrer, quem herda 

sua biblioteca? O que acontece com as editoras regionais se uma grande editora estrangeira 

traduzir obras para outras línguas e as vender pela internet? Como fica o direito autoral na rede? 

Caso um e-book seja roubado ou se quebre, o acervo estará perdido? As livrarias físicas vão 

fechar como vêm ocorrendo com as lojas de CD? Haverá vários padrões de livros digitais ou 

apenas um formato vai prevalecer? O livro em papel vai acabar?  

 São muitas as perguntas e poucas as respostas trazidas pelos avanços dos e-books. 

Mas há a certeza de que a forma como se produz, comercializa e lê livros está mudando.  

 

“O Globo”. Segundo Caderno, página 1. 29 out. 2009. 

 

Questão 1 – Identifique, no primeiro parágrafo do texto, a frase que apresenta uma locução 

verbal formada por verbo mais gerúndio. Em seguida, grife-a: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 – Na passagem “Mas há a certeza de que a forma como se produz, comercializa e lê 

livros está mudando.”, a locução verbal em destaque indica: 

a) a continuidade de um estado.  

b) um estado aparente.  

c) um estado mutatório. 

d) um estado permanente.  

 

Questão 3 – Em “O livro em papel vai acabar?”, a locução sublinhada tem o sentido do verbo:    

a) acabaria  

b) acabará  

c) acabou  

d) acabava  

 

Questão 4 – Registra-se o emprego de uma locução verbal no trecho: 

a) “Como se empresta um livro virtual?” 
b) “Se um dono de um leitor digital morrer, quem herda sua biblioteca?” 
c) “As livrarias físicas vão fechar como [...]”  
d) “São muitas as perguntas e poucas as respostas trazidas pelos avanços dos e-books.” 
 

Questão 5 – “Haverá vários padrões de livros digitais ou apenas um formato vai prevalecer?”. 
Reescreva essa frase, substituindo a locução destacada pelo verbo de sentido equivalente: 

______________________________________________________________________________ 


