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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

A escola da vida 

 

    Ah, você adoraria ter presenciado a primeira reunião entre os alunos da Escola da Bicharada e 

os da Escola da Civilização! Foi um sucesso! Tanto as crianças filhas dos humanos como os 

bichinhos filhos dos bichos entusiasmaram-se com a proposta que foi finalmente aprovada: as 

duas escolas iriam juntar-se numa só. Assim, convivendo com a natureza e fazendo amizade com 

os bichos, os filhos dos humanos, quando crescessem, não teriam coragem de caçar os próprios 

ex-colegas de escola! 

    Quem gostou mesmo da nova escola foram os filhos dos humanos. Afinal, quem não 

_________________ de poder brincar todos os dias com coelhinhos, macaquinhos e até uma 

oncinha mansa, como a Afonsinha? 

    E, assim, foi criada a Escola da Vida, onde todos os alunos aprenderam que Natureza e 

Civilização podem conviver tranquilamente! 

 

Pedro Bandeira. “A Escola da Vida”. São Paulo: Melhoramentos, 2005, p. 21-22. 

 

Questão 1 – Assinale a frase cujo verbo grifado foi empregado no futuro do pretérito: 

(  x ) “Ah, você adoraria ter presenciado a primeira reunião entre os alunos [...]” 
(     ) “[...] entusiasmaram-se com a proposta que foi finalmente aprovada [...]” 
(     ) “Quem gostou mesmo da nova escola foram os filhos dos humanos.” 
 

Questão 2 – A locução verbal em destaque foi flexionada no futuro do pretérito em: 

(  x ) “[...] as duas escolas iriam juntar-se numa só.” 
(     ) “E, assim, foi criada a Escola da Vida [...]” 
(     ) “[...] Natureza e Civilização podem conviver tranquilamente!” 
 

Questão 3 – Na passagem “[...] não teriam coragem de caçar os próprios ex-colegas de escola!”, 
o verbo no futuro do pretérito sublinhado tem como sujeito: 

(     ) “os bichos” 
(  x ) “os filhos dos humanos” 
(     ) “os próprios ex-colegas de escola” 
 

Questão 4 – O espaço indicado no texto deve ser preenchido com o verbo “gostar” no futuro do 
pretérito. Aponte-o: 

O espaço indicado no texto deve ser preenchido com o verbo “gostaria”. 
  

Questão 5 – Identifique a finalidade do emprego do tempo futuro do pretérito no texto: 

O futuro do pretérito exprime fatos que poderiam acontecer.  


