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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

De olho nos óculos escuros! 

 

Não basta os óculos serem escuros para protegerem nossos olhos do Sol! Nossa pupila 

varia de tamanho conforme a quantidade de luz que chega. Assim, ao cobri-los com lentes 

escuras, promovemos a dilatação das pupilas que permite que mais luz entre no órgão. Mas a luz 

do Sol não é composta apenas pela luz visível. Se as lentes não bloquearem a passagem de 

raios ultravioletas (os famosos UV), podemos machucar nossa retina, do mesmo modo que esses 

raios machucam a nossa pele. Escolha bem os seus óculos escuros e confira sempre se eles 

________ proteção contra os raios UV! 

 

Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Edição 271. Disponível em: <http://capes.cienciahoje.org.br>. 

 

Questão 1 – O verbo destacado está no modo indicativo no trecho: 

(     ) “Nossa pupila varia de tamanho conforme a quantidade de luz [...]” 
(     ) “Se as lentes não bloquearem a passagem de raios ultravioletas [...]” 
(     ) “Escolha bem os seus óculos escuros [...]” 
 

Questão 2 – No trecho assinalado anteriormente, o verbo está no modo indicativo para exprimir: 

(     ) uma certeza 

(     ) uma suposição  

(     ) uma orientação  

 

Questão 3 – Na oração “Assim, ao cobri-los com lentes escuras [...]”, o termo “los”, objeto direto 
do verbo no indicativo “cobrir”, refere-se: 

(     ) aos óculos. 

(     ) aos nossos olhos. 

(     ) aos raios UV. 

 

Questão 4 – No segmento “[...] promovemos a dilatação das pupilas [...]”, o sujeito do verbo no 
modo indicativo é: 

(     ) oculto 

(     ) simples 

(     ) indeterminado  

 

Questão 5 – Identifique a passagem em que o verbo no modo indicativo preencheu corretamente 

a lacuna apontada no texto: 

(     ) “[...] se eles tem proteção contra os raios UV!” 
(     ) “[...] se eles tém proteção contra os raios UV!” 
(     ) “[...] se eles têm proteção contra os raios UV!” 


