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Modo indicativo 

 

Leia: 

Idosos correm prova de 100m rasos no Rio 

 

Tente imaginar homens e mulheres, com quase 100 anos de idade, correndo uma prova de 

100 metros rasos. A cena é possível em competições como os Jogos Pan-Americanos Masters 

Rio 2020. 

O evento reúne 24 esportes em 44 modalidades. A característica desse movimento é a 

inclusão. A gente consegue trazer de volta o ex-atleta para o esporte, e a população como um 

todo, explica Carlos Fontenelle, presidente do Comitê Organizador. 

Ele lembra que a cidade do Rio de janeiro venceu Cáli (Colômbia) e Cleveland (EUA) na 

disputa por receber a International Masters Games Association (IMGA).  O Pan-Americano de 

Masters será disputado de 4 a 13 de setembro de 2020. As inscrições começam a partir de 

outubro na internet e vão custar U$100 aos brasileiros e U$200 aos estrangeiros.  

Segundo os organizadores, estudo da Fundação Getúlio Vargas estima que R$150 milhões 

sejam deixados na economia local por cerca de 10 mil participantes, divididos entre atletas, 

familiares e amigos que acompanham os competidores. [...] 

Ele é Pan por ser disputado nas Américas, mas pessoas de qualquer parte do mundo 

podem se inscrever. Acreditamos que cerca de 40 mil pessoas vão circular pela cidade durante 

uma semana, por isso a competição tem o apoio da Prefeitura e de toda área do Turismo. 

 

Rodrigo Ricardo. Disponível em: <http://radioagencianacional.ebc.com.br>. 

 

Questão 1 – Aponte o trecho em que o verbo destacado está no modo indicativo: 

(     ) “Tente imaginar homens e mulheres, com quase 100 anos de idade [...]” 

(     ) “O evento reúne 24 esportes em 44 modalidades.” 

(     ) “[...] estudo da Fundação Getúlio Vargas estima que R$150 milhões sejam deixados [...]” 

 

Questão 2 – No trecho apontado acima, o verbo está no modo indicativo para exprimir:  

(     ) uma certeza.  

(     ) uma orientação.  

(     ) uma possibilidade.  
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Questão 3 – Em “Idosos correm prova de 100m rasos no Rio”, a parte grifada modifica o sentido 

do verbo no modo indicativo, exprimindo uma circunstância de: 

(     ) lugar. 

(     ) modo.  

(     ) tempo.  

 

Questão 4 – Na passagem “Ele lembra que a cidade [...]”, o sujeito do verbo no modo indicativo: 

(     ) retoma “Carlos Fontenelle, presidente do Comitê Organizador”. 

(     ) apresenta “Carlos Fontenelle, presidente do Comitê Organizador”. 

(     ) caracteriza “Carlos Fontenelle, presidente do Comitê Organizador”. 

 

Questão 5 – No segmento “[...] vão custar U$100 aos brasileiros e U$200 aos estrangeiros.”, a 

locução no modo indicativo equivale ao verbo:  

(     ) “custaram”. 

(     ) “custam”.  

(     ) “custarão”.  

 

Questão 6 – Na parte “[...] atletas, familiares e amigos que acompanham os competidores.”, o 

verbo no modo indicativo é transitivo direto porque: 

(     ) dispensa complemento. 

(     ) exige complemento sem preposição.  

(     ) exige complemento com preposição.  

 

Questão 7 – Releia: 

 

“[...] mas pessoas de qualquer parte do mundo podem se inscrever.” 

 

Os verbos no modo indicativo acima compõem uma oração que exprime: 

(     ) um contraste.  

(     ) uma conclusão.  

(     ) uma compensação.  

 

Questão 8 – Em “Acreditamos que cerca de 40 mil pessoas vão circular pela cidade durante uma 

semana [...]”, o sujeito do verbo no modo indicativo sublinhado é: 

(     ) oculto.  

(     ) inexistente.  

(     ) indeterminado.  


