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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

“A Vida Invisível” estreia apenas nos cinemas de Fortaleza 

Filme escolhido para representar o Brasil na disputa do Oscar 2020 chegará primeiro ao Ceará. 

 

Os moradores de Fortaleza poderão conferir “A Vida Invisível” em primeira mão. O filme 

escolhido para representar o Brasil na disputa de Melhor Filme Estrangeiro no Oscar 2020 vai ser 

lançado com exclusividade na cidade nesta quinta-feira, 19 de setembro. 

O lançamento antecipado acontece em caráter excepcional para atender aos pré-requisitos 

da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, para que o filme esteja qualificado a 

representar o Brasil no Oscar 2020. Assim, “A Vida Invisível” chega antes aos cinemas 

fortalezenses, e ____________ em cartaz por uma semana com sessões diárias em cinemas 

selecionados até o dia 25 de setembro. 

No restante do território nacional, o filme chegará aos cinemas no dia 31 de outubro. Vale 

lembrar que a produção teve sua primeira exibição no Brasil no Cine Ceará em agosto. 

Vencedor da mostra Um Certain Regard no Festival de Cannes, “A Vida Invisível” é 

ambientado na década de 1950 e acompanha a história de Eurídice (Carol Duarte), uma jovem 

talentosa, mas muito introvertida, e de sua irmã mais velha, Guida (Julia Stockler), seu total 

oposto. Elas vivem em um rígido sistema patriarcal, até que Guida decide fugir de casa com o 

namorado, enquanto Eurídice luta para se transformar em uma musicista e aturar um casamento 

sem amor. 

Dirigido por Karim Aïnouz (O Céu de Suely), o filme é adaptação do livro homônimo de 

Martha Batalha. [...] 

Vitória Pratini. Disponível em: <http://www.adorocinema.com>.  

 

Questão 1 – Grife o verbo no tempo futuro neste segmento do texto: 

 

“Filme escolhido para representar o Brasil na disputa do Oscar 2020 chegará primeiro ao Ceará.” 

 

Questão 2 – No segmento acima, o termo “primeiro” modifica o sentido do verbo no tempo futuro, 

indicando uma circunstância de: 

(     ) lugar. 

(     ) modo.  

(     ) tempo.  

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-249383/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-797632/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-809774/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-69955/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-128291/
http://www.adorocinema.com/
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Questão 3 – No período “Os moradores de Fortaleza poderão conferir ‘A Vida Invisível’ em 

primeira mão.”, o verbo “conferir”: 

(     ) forma uma locução com o verbo no futuro “poderão”.  

(     ) tem o mesmo sujeito que o verbo no futuro “poderão”.  

(     ) não tem o mesmo sujeito que o verbo no futuro “poderão”.  

 

Questão 4 – Releia este trecho: 

 

“O filme escolhido para representar o Brasil na disputa de Melhor Filme Estrangeiro no Oscar 

2020 vai ser lançado com exclusividade na cidade nesta quinta-feira, 19 de setembro.” 

 

Reescreva o trecho acima, substituindo a locução no tempo futuro pelo verbo correspondente: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 5 – Observe: 

 

“Assim, ‘A Vida Invisível’ chega antes aos cinemas fortalezenses, e ____________ em cartaz por 

uma semana com sessões diárias em cinemas selecionados até o dia 25 de setembro.” 

 

O espaço deve ser preenchido com o verbo “ficar” no tempo futuro. Assinale aquele que se 

encaixa no contexto acima: 

(     ) “ficará”.  

(     ) “ficaremos”.  

(     ) “ficarão”.  

 

Questão 6 – Em “[...] o filme chegará aos cinemas no dia 31 de outubro.”, o verbo no futuro é: 

(     ) intransitivo.   

(     ) transitivo direto.  

(     ) transitivo indireto.  

 

Questão 7 – Os verbos no tempo futuro, que compõem o texto, foram empregados no modo 

indicativo, pois exprimem: 

(     ) certezas.  

(     ) orientações.  

(     ) possibilidades.  

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-249383/

