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Leia: 

“Gravity Falls: Lendas Perdidas” 
 

Dipper, Mabel e todo mundo da Cabana do Mistério aguardam você em quatro novas e 

empolgantes aventuras – próprias da excêntrica cidade de Gravity Falls! 

Preparem-se, pois neste livro vocês encontrarão uma coletânea de quatro histórias inéditas 

sobre os mistérios de Gravity Falls. Descubra para onde as criaturas esquisitas da cidade vão 

quando ninguém está olhando, qual é a sensação de se perder no multiverso, como Mabel se 

livrará de um monstro invocado por Pacífica, e muito mais.  

Com Gravity Falls: lendas perdidas, você não precisará se questionar mais – as histórias 

são estranhas demais para serem transmitidas pela TV, mas têm a quantidade certa de bizarrice 

para integrarem esta graphic novel sem precedentes. Imperdível! 

 

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

 

Questão 1 – Em “[...] vocês encontrarão uma coletânea [...]”, o verbo no futuro está no modo: 
(     ) indicativo para expressar uma certeza. 

(     ) subjuntivo para expressar uma hipótese. 

(     ) imperativo para expressar uma advertência. 

 

Questão 2 – O verbo no futuro “se livrará” exprime uma ação de: 

(     ) Dipper. 

(     ) Mabel. 

(     ) Pacífica.  

 

Questão 3 – Na questão acima, o verbo no futuro está: 

(     ) na voz ativa. 

(     ) na voz passiva. 

(     ) na voz reflexiva.  

 

Questão 4 – No trecho “Com Gravity Falls: lendas perdidas, você não precisará se questionar 

mais [...]”, o verbo no futuro tem como sujeito um pronome de tratamento, empregado: 
(     ) em linguagem culta. 

(     ) em linguagem informal.  

(     ) em linguagem regional.  

 

Questão 5 – Os verbos no futuro, analisados anteriormente, compõem: 

(     ) uma resenha do livro “Gravity Falls: Lendas Perdidas”. 
(     ) uma notícia sobre o livro “Gravity Falls: Lendas Perdidas”. 
(     ) um artigo de opinião sobre o livro “Gravity Falls: Lendas Perdidas”. 


