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Leia: 

Estreia nos cinemas o filme “Amigos Alienígenas” 

 

O filme “Amigos Alienígenas” estreia neste dia 18 de outubro nos cinemas brasileiros. No 
longa, uma nave espacial com três alienígenas cai acidentalmente nos fundos da casa de Luís, 

um menino solitário. 

Luís tem doze anos e vive com seu pai, um famoso ufologista que provavelmente 

congelaria os novos amigos para provar ao mundo que eles existem. 

A missão de Luís se torna proteger os alienígenas enquanto os ajuda a descobrir onde 

está a nave mãe — o único meio de transporte que levará seus novos amigos de volta para casa. 

A produção alemã é dirigida por Christoph Lauenstein e Wolfgang Lauenstein, ambos 

vencedores do Oscar de Melhor Curta de Animação por “Equilíbrio” em 1989. 
 

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

 

Questão 1 – Identifique a frase que contém um verbo no tempo presente: 

(     ) “O filme “Amigos Alienígenas” estreia neste dia 18 de outubro nos cinemas brasileiros.” 
(     ) “[...] provavelmente congelaria os novos amigos [...]” 
(     ) “[...] o único meio de transporte que levará seus novos amigos de volta para casa.” 
 

Questão 2 – No texto, a palavra “acidentalmente” refere-se ao verbo no presente “cai” para: 
(     ) indicar modo. 

(     ) indicar lugar. 

(     ) indicar tempo. 

 

Questão 3 – Em “[...] enquanto os ajuda a descobrir [...]”, o verbo no presente “ajuda” expressa: 

(     ) uma ação de Luís.  

(     ) um estado de Luís.  

(     ) uma característica de Luís.  

 

Questão 4 – A locução verbal no presente “é dirigida” tem como sujeito: 
(     ) “A produção alemã” 
(     ) “Christoph Lauenstein” 
(     ) “Wolfgang Lauenstein” 
 

Questão 5 – Os verbos no presente compõem: 

(     ) um resumo do filme “Amigos Alienígenas”. 
(     ) uma notícia sobre o filme “Amigos Alienígenas”. 
(     ) um artigo de opinião sobre o filme “Amigos Alienígenas”. 


