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Leia:  

 

Varie o cardápio do churrasco e poupe água para abastecer a família por 8 anos 

 
Os brasileiros adoram um churrasco com amigos. Mas, infelizmente, é inegável que a 

produção de carne bovina é uma das mais nocivas ao meio ambiente. Um indicador de tal 
impacto é que, para produzir apenas um quilo de carne bovina, são consumidos quase 15.500 
litros de água. 

Mas isso não significa que seja preciso cancelar esse evento tão gostoso. É possível fazer 
mudanças no cardápio que ___________ consideravelmente esse impacto. Veja só um exemplo: 
se um grupo de 30 amigos que costuma fazer um churrasco por mês reduzir a quantidade de 
carne consumida no evento pela metade, substituindo esse montante de carne pelo consumo de 
vegetais, será evitado um consumo de 1 milhão e duzentos mil litros d’água – quantidade 
suficiente para suprir as necessidades de uma família de 4 pessoas por 8 anos e meio! 

 
Disponível em: <https://www.akatu.org.br>. 

 
Questão 1 – Identifique a passagem que contém um verbo no modo subjuntivo:  
(     ) “Varie o cardápio do churrasco e poupe água para abastecer a família por 8 anos”.  
(     ) “Os brasileiros adoram um churrasco com amigos.” 
(  x ) Mas isso não significa que seja preciso cancelar esse evento tão gostoso.” 
 
Questão 2 – Na passagem identificada, o verbo no modo subjuntivo foi empregado no tempo: 
(  x ) presente  
(     ) pretérito imperfeito 
(     ) futuro  
 

Questão 3 – Atentando-se ao contexto, preencha o espaço com o verbo “reduzir” no subjuntivo:  
 

“É possível fazer mudanças no cardápio que reduzam consideravelmente esse impacto.” 
 
Questão 4 – O verbo, que preencheu o espaço, exprime: 
(     ) uma suposição feita pelo autor do texto.  
(     ) uma ordem do autor do texto.  
(  x ) uma sugestão dada pelo autor do texto. 
 
Questão 5 – O verbo “consumir” foi flexionado no modo subjuntivo na frase: 
(  x ) Espero que você consuma com consciência!  
(     ) Consuma com consciência!  
(     ) Você consome com consciência! 


