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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia este texto sobre o livro “Meu universo particular”, escrito por Frederico Elboni: 
 

Meu universo particular 

 

Se você já conhece o Fred, sabe que seus olhos vão brilhar ao correr por estas páginas, 

ao mesmo tempo que um lindo sorriso - ou dois - se abrirá em seu rosto. Sabe que cada palavra 

_________________ um quê de diversão e sinceridade, e vai embalar você em uma conversa tão 

gostosa que a vontade de passar horas folheando este livro será imensa. Provavelmente você 

também sabe que ele ama compartilhar momentos e acredita verdadeiramente que a vida só faz 

sentido quando se tem alguns sonhos, lembranças, risos, cobertores e abraços. E, claro, alguém 

especial com quem dividir tudo isso. Aqui, ele abre seu universo particular e te convida para fazer 

o mesmo. Mas, caso você ainda não conheça o Fred, esta é a sua chance de se deliciar com esta 

coletânea de frases que traz o melhor dele. Você com certeza vai adorar. 

 

Disponível em: <http://www.editorasaraiva.com.br>. 

 

Questão 1 – O texto acima atende ao propósito de: 

a) divertir o leitor.  

b) convencer o leitor.  

c) informar o leitor.  

d) emocionar o leitor.  

 

Questão 2 – Em todas as alternativas, o termo destacado retoma o referente “Fred”, exceto em: 

a) “Provavelmente você também sabe que ele ama compartilhar momentos [...]” 

b) “Aqui, ele abre seu universo particular e te convida para fazer o mesmo.” 

c) “[...] esta é a sua chance de se deliciar com [...]”  
d) “[...] esta coletânea de frases que traz o melhor dele.”           

 

Questão 3 – Assinale a alternativa em que o verbo em destaque foi empregado no tempo futuro: 

a) “Se você já conhece o Fred [...]” 

b) “[...] um lindo sorriso - ou dois - se abrirá em seu rosto.” 

c) “Provavelmente você também sabe que ele ama compartilhar momentos [...]” 

d) “Aqui, ele abre seu universo particular e te convida para fazer o mesmo.” 
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Questão 4 – Levando-se em consideração o contexto acima, a lacuna indicada deve ser 

preenchida com este verbo no futuro: 

a) inventará 

b) verá 

c) sonhará 

d) terá  

 

Questão 5 – Reescreva as passagens a seguir, substituindo as locuções sublinhadas pelos 

verbos no futuro equivalentes.  

a) “[...] seus olhos vão brilhar ao correr por estas páginas [...]” 

“[...] seus olhos brilharão ao correr por estas páginas [...]” 

 

b) “[...] e vai embalar você em uma conversa tão gostosa [...]” 

“[...] e embalará você em uma conversa tão gostosa [...]” 

 

Questão 6 –  No trecho “Você com certeza vai adorar.”, a locução grifada apresenta o sentido 

correspondente ao verbo: 

a) adora  

b) adorava  

c) adorará  

d) adoraria  

 

Questão 7 – “[...] será imensa..”. Aponte o sujeito do verbo no futuro “será” nesse segmento do 

texto: 

Sujeito do verbo “será”: “a vontade de passar horas folheando este livro”. 

 

Questão 8 – Passe os verbos, listados abaixo, para o tempo futuro do presente: 

a) sabe: saberá 

b) acredita: acreditará  

c) faz: fará 

d) convida: convidará  

 

Questão 9 – Passe os mesmos verbos para o tempo futuro do pretérito: 

a) sabe: saberia 

b) acredita: acreditaria 

c) faz: faria 

d) convida: convidaria  


