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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

Leia: 

Fábrica Wonka finalmente aberta 

 

 Eu, Willy Wonka, decidi permitir que cinco crianças – somente cinco, nem uma a mais – 

visitem minha fábrica este ano. Os cinco felizardos serão recebidos pessoalmente por mim e 

poderão conhecer todos os segredos e mágicas de minha fábrica.  

 No final da visita receberão como brinde chocolates e doces que durarão por toda a 

vida! Mantenham-se atentos aos Cupons Dourados! Cinco cupons foram impressos em papel 

dourado e estarão escondidos por baixo do papel comum de cinco tabletes de chocolate. Esses 

tabletes poderão estar em qualquer lugar, em qualquer loja, qualquer rua, qualquer cidade, 

qualquer país do mundo onde os doces do Sr. Wonka são vendidos. Boa sorte para todos e feliz 

caçada!  

Assinado: Willy Wonka  

 

DAHL, Roald. “A fantástica Fábrica de Chocolate”, Martins Fontes. 

 

Questão 1 – Na frase “No final da visita receberão como brinde chocolates [...]”, o verbo no futuro 
sublinhado tem como referente: 

(     ) “as cinco crianças”.  
(  x ) “Os cinco felizardos”.  
(     ) “todos”. 
 

Questão 2 – “[...] estarão escondidos por baixo do papel comum [...]. Aponte o sujeito da locução 

no futuro em destaque: 

(     ) “Cupons Dourados”.  
(  x ) “Cinco cupons”. 
(     ) “tabletes de chocolate”.  
 

Questão 3 – O verbo em destaque está no tempo futuro em: 

(     ) “Eu, Willy Wonka, decidi permitir que cinco crianças [...]” 
(  x ) “[...] e doces que durarão por toda a vida!” 
(     ) “Mantenham-se atentos aos Cupons Dourados!” 
 

Questão 4 – Assinale a frase cuja locução verbal foi empregada no tempo futuro: 

(  x ) “Os cinco felizardos serão recebidos pessoalmente por mim [...]” 
(     ) “Cinco cupons foram impressos em papel dourado [...]” 
(     ) “[...] onde os doces do Sr. Wonka são vendidos.” 
 

Questão 5 – Identifique a locução verbal no futuro que compõe o penúltimo período do texto: 

A locução verbal no futuro “poderão estar” compõe o penúltimo período do texto. 


