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Verbos no futuro 

 

Leia: 

“No Coração da Amazônia” 

 

Os pais de Hans vieram da Alemanha para montar uma ONG em Manaus, capital do 

Amazonas, para ensinar música para crianças e jovens. Durante sua adaptação ao novo país, o 

garoto irá se deparar com uma cultura bastante diferente da sua e ficará encantado com a 

biodiversidade da vida na floresta. No entanto, chamará sua atenção o fato de que diversas 

espécies de animais estão correndo o risco de extinção. Com a ajuda de seus novos amigos, 

Hans vai descobrir que há muito a ser feito para ajudar na preservação da fauna e da flora da 

Amazônia. 

Autor do livro: Manuel Filho.  

Disponível em: <https://www.amazon.com.br>. 

 

Questão 1 – Aponte a frase que contém um verbo no tempo futuro: 

(     ) “Os pais de Hans vieram da Alemanha para montar uma ONG [...]” 
(  x ) “[...] o garoto irá se deparar com uma cultura bastante diferente da sua [...]” 
(     ) “[...] para ajudar na preservação da fauna e da flora da Amazônia.” 
 

Questão 2 – Na passagem “[...] ficará encantado com a biodiversidade da vida na floresta.”, o 
verbo no futuro está no modo indicativo para expressar: 

(  x ) uma certeza. 

(     ) uma hipótese. 

(     ) uma possibilidade. 

 

Questão 3 – Em “No entanto, chamará sua atenção o fato de que diversas espécies de animais 

estão correndo o risco de extinção.”, o sujeito do verbo no futuro é: 

(     ) oculto. 

(  x ) simples. 

(     ) composto.  

 

Questão 4 – Reescreva a oração “Hans vai descobrir que há muito a ser feito [...]”, substituindo a 
locução verbal no futuro pelo verbo correspondente: 

“Hans descobrirá que há muito a ser feito [...]” 
 

Questão 5 – O verbo no futuro, identificado na questão acima, exprime: 

(  x ) uma ação de Hans. 

(     ) um estado de Hans. 

(     ) uma característica de Hans. 
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