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Leia: 

As casas flutuantes no Lago de Bokod 

 

O lago de Bokod fica a oeste de Budapeste, na Hungria, e parte do seu charme é devido 

às suas casas flutuantes e coloridas que emolduram um pôr do sol de tirar o fôlego. 

Bokod é um lago artificial criado em 1961. Suas águas há um tempo nunca se congelavam, 

pois eram utilizadas por uma usina nuclear nas proximidades, e felizmente a usina agora está 

inativa. 

Com o tempo, Bokod tornou-se um ponto turístico, graças à construção destas pequenas 

casas flutuantes. 

Cada casinha é diferente uma da outra. As casas são conectadas por passarelas de 

madeira que criam uma atmosfera de conto de fadas. 

Na verdade, não surpreendentemente, tornou-se um dos lugares mais fotografados por 

turistas e fotógrafos. Tudo isso, foi favorecido pelo encerramento da central nuclear, e o lago foi 

assim, se transformando em um ambiente mais natural e menos poluído. 

As palafitas são habitações, mas também existem pequenos restaurantes que ficam longe 

da agitação da cidade e, especialmente no verão, colocam-se mesas na passarela e é possível 

beber um drink enquanto se aprecia a atmosfera romântica. 

Não só isso, o lago de Bokod também foi o protagonista da Eurovision Song, o cantor 

húngaro András Kállay-Saunders _________________ o local como cenário para o videoclipe da 

sua canção 'Juliet' e ganhou o quinto lugar na premiação. 

Disponível em: < https://www.greenme.com.br>. 

Questão 1 – O texto atende ao propósito de: 

a) expor uma opinião. 

b) dar uma notícia.  

c) divulgar um lugar.  

d) ensinar algo.  

 

Questão 2 – Expõe-se uma opinião em: 

a) “[...] casas flutuantes e coloridas que emolduram um pôr do sol de tirar o fôlego.” 

b) “Com o tempo, Bokod tornou-se um ponto turístico [...]” 

c) “[...] e o lago foi assim, se transformando em um ambiente mais natural e menos poluído.” 

d) “As palafitas são habitações, mas também existem pequenos restaurantes [...]” 

 

https://www.greenme.com.br/viajar/3614-budapeste-10-lugares-imperdiveis
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Questão 3 – O verbo em destaque está no pretérito perfeito na frase: 

a) “O lago de Bokod fica a oeste de Budapeste [...]” 

b) “Suas águas há um tempo nunca se congelavam [...]” 

c) “[...] e é possível beber um drink enquanto se aprecia a atmosfera romântica.”  

d) “[...] e ganhou o quinto lugar na premiação.”  

 

Questão 4 – O emprego do verbo no pretérito perfeito indica um processo: 

a) que está em realização no passado.  

b) que foi totalmente concluído.  

c) que poderia ter ocorrido.  

d) que está acontecendo.  

 

Questão 5 – Registra-se o emprego de uma locução verbal no pretérito perfeito em: 

a) “Bokod é um lago artificial criado em 1961.” 

b) “[...] pois eram utilizadas por uma usina nuclear nas proximidades [...]” 

c) “As casas são conectadas por passarelas de madeira [...]” 

d) “Tudo isso, foi favorecido pelo encerramento da central nuclear [...]” 

 

Questão 6 – “As casas são conectadas por passarelas de madeira que criam uma atmosfera de 

conto de fadas.” Reescreva esse período do texto, passando os verbos para o pretérito perfeito: 

“As casas foram conectadas por passarelas de madeira que criaram uma atmosfera de conto de 

fadas.”.  

 

Questão 7 – Na passagem “[...] o cantor húngaro András Kállay-Saunders escolheu o local como 

cenário para o videoclipe da [...]”, o espaço indicado deve ser preenchido com um verbo no 

pretérito perfeito. Assinale-o: 

a) escolheu 

b) escolheria  

c) escolhia  

d) escolhera  

 

Questão 8 – Grife o verbo no pretérito perfeito que compõe esta parte do texto. 

 

“Na verdade, não surpreendentemente, tornou-se um dos lugares mais fotografados [...]”. 

 

Aponte verbos que poderiam ser colocados em seu lugar, sem a interferência no sentido da frase: 

Verbos: “transformou-se (em)”, “virou”, “revelou-se (em)”.  
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