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Leia: 

Ciclista norte-americana quebra recorde de velocidade 

 

A ciclista norte-americana Denise Mueller-Korenek, de 45 anos, quebrou o recorde de 

velocidade sobre uma bicicleta ao atingir 296 quilômetros por hora no dia 17 de setembro. Ela 

treinou durante seis anos para atingir a marca. 

O feito de Denise aconteceu no deserto de Boneville, em Utah, nos Estados Unidos, 

e contou com a ajuda de um carro superveloz, chamado de dragster. O veículo foi utilizado para 

impulsionar a bicicleta até a velocidade recorde. 

Até agora, o melhor resultado pertencia ao holandês Fred Rompelberg, com 269 km/h, 

velocidade atingida também no deserto de Boneville, há 23 anos. 

A americana, que já era dona do título de mulher mais rápida do mundo sobre uma 

bicicleta desde 2016, agora é o ser humano com a melhor marca no desafio. 

 

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

 

Questão 1 – Aponte a passagem que contém verbo no pretérito perfeito: 

(     ) “A ciclista norte-americana Denise Mueller-Korenek, de 45 anos, quebrou o recorde [...]” 
(     ) “Até agora, o melhor resultado pertencia ao holandês Fred Rompelberg [...]” 
(     ) “A americana, que já era dona do título de mulher mais rápida do mundo [...]” 
 

Questão 2 – Na passagem apontada acima, o verbo está no pretérito perfeito para indicar: 

(     ) um fato contínuo 

(     ) um fato concluído 

(     ) um fato hipotético  

 

Questão 3 – Em “Ela treinou durante seis anos [...]”, o sujeito do verbo no pretérito perfeito é: 

(     ) um pronome pessoal  

(     ) um pronome relativo  

(     ) um pronome demonstrativo 

 

Questão 4 – No trecho “[...] aconteceu no deserto de Boneville [...]”, a expressão grifada: 

(     ) explica o sentido do verbo transitivo direto “aconteceu”. 
(     ) complementa o sentido do verbo transitivo direto “aconteceu”.  
(     ) modifica o sentido do verbo transitivo direto “aconteceu”.  
 

Questão 5 – Na parte “O veículo foi utilizado [...]”, a locução verbal no pretérito perfeito foi usada: 
(     ) na voz reflexiva  

(     ) na voz passiva analítica 

(     ) na voz passiva pronominal 


