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Leia:  

Blumenau 

 

Capital brasileira da Cerveja e casa da maior Oktoberfest do mundo fora da Alemanha, 

Blumenau atrai cada dia mais visitantes em busca do turismo cervejeiro de qualidade e bons 

chopes especiais. A cidade já transformou a bebida, que é paixão nacional, em rota oficial. 

Blumenau divulga o Vale da Cerveja como uma das principais atrações turísticas de Santa 

Catarina. Se você estiver de viagem marcada para a Oktoberfest, prepare-se para dias de muita 

festa, música, dança e, claro, canecos e mais canecos de chope da melhor qualidade! Tudo 

acontece na encantadora Vila Germânica, que dá aos visitantes um gostinho do que é uma típica 

vila do interior da Alemanha. O lugar, ponto turístico obrigatório em Blumenau, ajuda a entrar no 

clima de eterna felicidade da Oktoberfest.  

 

Disponível em: <https://guia.melhoresdestinos.com.br>. (Fragmento). 

 

Questão 1 – Grife o verbo que compõe esta passagem do texto: 

 

“Blumenau atrai cada dia mais visitantes em busca do turismo cervejeiro de qualidade [...]” 
 

Questão 2 – Na passagem acima, o verbo está no modo indicativo para exprimir: 

(     ) um convite 

(     ) uma certeza 

(     ) uma suposição  

 

Questão 3 – Na oração “A cidade já transformou a bebida [...]”, o advérbio “já” acrescenta ao 
verbo no indicativo “transformou” a circunstância de: 

(     ) lugar 

(     ) modo 

(     ) tempo 

 

Questão 4 – Identifique a frase em que o verbo sublinhado está no modo subjuntivo: 

(     ) “Blumenau divulga o Vale da Cerveja como uma das principais atrações turísticas [...]” 
(     ) “Se você estiver de viagem marcada para a Oktoberfest [...]” 
(     ) “Tudo acontece na encantadora Vila Germânica [...]” 
 

Questão 5 – No trecho “[...] prepare-se para dias de muita festa, música, dança e, claro, canecos 

e mais canecos [...]”, o verbo no imperativo foi empregado: 

(     ) na voz ativa 

(     ) na voz passiva 

(     ) na voz reflexiva  


