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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

China lançará duas missões para desvendar lado oculto da lua 

 

Pessoas do mundo todo estão participando de uma competição que definirá o nome da 

nova sonda espacial chinesa. Com lançamento agendado para dezembro, a missão terá como 

objetivo desbravar uma parte pouco conhecida da Lua, a Bacia do Polo Sul-Aitken. 

Além de ganhar cerca de 435 dólares, o vencedor do concurso receberá tickets para ver o 

lançamento da missão de perto. O anúncio do ganhador será feito em outubro. 

Ao todo, o veículo de exploração tem 1,5 metro de comprimento e um metro de altura. 

Além disso, conta com seis rodas e dois painéis solares, que vão abastecer a máquina com 

energia. 

Já a segunda missão chinesa à Lua está planejada para o ano que vem. O objetivo ______ 

coletar amostras do satélite e trazê-las para a Terra, onde serão estudadas. A última vez em que 

cientistas receberam amostras da Lua foi em 1976, quando a União Soviética (antiga Rússia) 

lançou a expedição Luna 24. 

 

Estação americana na Lua 

 

Os Estados Unidos têm planos de construir uma estação na órbita da Lua. Em um discurso 

feito na Agência Nacional Norte-Americana (Nasa), o vice-presidente Mike Pence disse que a 

base deve ficar pronta até 2024. 

De acordo com as autoridades, a estação contribuirá para o processo de exploração do 

espaço, que já é estudado pelos norte-americanos há décadas. No entanto, há quem diga que 

essa também é uma tentativa dos Estados Unidos de competir com a China, que também está 

investindo no seu programa de exploração da Lua. 

Hoje, Estados Unidos e China são as maiores economias do mundo e competem entre si. 

 

Disponível em: <https://jornaljoca.com.br>. 

 

Questão 1 – No título do texto, há um verbo que exprime uma ação futura. Sublinhe-o: 

 

“China lançará duas missões para desvendar lado oculto da lua”. 
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Questão 2 – Em “[...] uma competição que definirá [...]”, o verbo no futuro tem o sentido de: 

a) discutirá  

b) concluirá  

c) apresentará  

d) determinará 

 

Questão 3 – O sujeito da locução “será feito” é: 

a) oculto  

b) simples 

c) composto 

d) indeterminado  

 

Questão 4 – Reescreva o fragmento “[...] que vão abastecer a máquina com energia.”, 

substituindo a locução verbal no futuro pelo verbo correspondente: 

“[...] que abastecerão a máquina com energia.” 

 

Questão 5 – Complete a lacuna com o verbo “ser” no futuro do presente: 

 

“O objetivo será coletar amostras do satélite e trazê-las para a Terra [...]” 

 

Questão 6 – No trecho “[...] onde serão estudadas.”, a locução verbal no futuro foi empregada: 

a) na voz ativa  

b) na voz passiva analítica  

c) na voz passiva pronominal  

d) na voz reflexiva  

 

Questão 7 – Na passagem ao final do texto, o verbo no futuro “contribuirá” é: 

a) intransitivo 

b) transitivo direto  

c) transitivo indireto  

d) transitivo direto e indireto  

 

Questão 8 – Os verbos e locuções no futuro, analisados anteriormente, indicam fatos: 

a) que vão ocorrer. 

b) que poderão ocorrer. 

c) que não vão ocorrer. 

d) que estão ocorrendo.  


