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Leia:
As luzes, que pensavam que Gutenberg tinha propiciado aos homens uma promessa
universal, cultivavam um modo de utopia. Elas imaginavam poder, a partir das práticas privadas
de cada um, construir um espaço de intercâmbio crítico das ideias e opiniões. O sonho de Kant
era que cada um fosse ao mesmo tempo leitor e autor, que emitisse juízos sobre as instituições
de seu tempo, quaisquer que elas ___________ e que, ao mesmo tempo, pudesse refletir sobre o
juízo emitido pelos outros. Aquilo que outrora só era permitido pela comunicação manuscrita ou a
circulação dos impressos encontra hoje um suporte poderoso com o texto eletrônico.
CHARTIER, R. A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo;
Unesp, 1998.

Questão 1 – Identifique a frase em que o verbo destacado está no modo subjuntivo:
( ) “As luzes, que pensavam que Gutenberg tinha propiciado aos homens [...]”
( x ) “[...] pudesse refletir sobre o juízo emitido pelos outros.”
( ) “[...] encontra hoje um suporte poderoso com o texto eletrônico.”
Questão 2 – O verbo, identificado acima, foi empregado no subjuntivo para exprimir:
( x ) um desejo de Kant.
( ) um conselho de Kant.
( ) uma suposição de Kant.
Questão 3 – Na oração “[...] que emitisse juízos sobre as instituições de seu tempo.”, o verbo
sublinhado tem como referente:
( x ) “cada um”
( ) “leitor”
( ) “autor”
Questão 4 – O espaço indicado no texto deve ser preenchido com o verbo “ser”, no pretérito
imperfeito do modo subjuntivo. Portanto, a frase correta é:
( ) “[...] quaisquer que elas forem [...]”
( ) “[...] quaisquer que elas sejam [...]”
( x ) “[...] quaisquer que elas fossem [...]”
Questão 5 – O pretérito imperfeito do modo subjuntivo indica um fato:
( ) que pôde acontecer.
( x ) que poderia acontecer.
( ) que poderá acontecer.
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