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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 
 

Verbos no tempo presente 

Leia: 

Paraíba do Sul 

 

Conhecida por Rainha das Águas Minerais, Paraíba do Sul é uma estância hidromineral e 

está situada na região central do estado do Rio de Janeiro, a 135 km da capital fluminense. 

Com um relevo predominantemente montanhoso, a cidade destaca-se muito pelo 

ecoturismo. Porém, suas atrações turísticas mais fortes estão ligadas à religião e à história, 

devido ao seu acervo histórico exuberante. A cidade proporciona passeios turísticos em 

carruagens e num trenzinho motorizado pelo centro da cidade. 

O Trem da Estrada Real percorre 14 km de pura cultura e história, porém atualmente está 

passando por manutenção.  

A cidade também conta com museus, galerias de arte, praças e pontes históricas, como a 

Ponte da Paraíba que, inaugurada em 1857, é sustentada por pilares maciços em cantaria 

lavrada.   

O inusitado Botequim da Corte é um antigo vagão ferroviário que abriga um bar com 

comidas típicas e música ao vivo. Paraíba do Sul é marcada também por suas diversas 

manifestações culturais. 

Entre famosos festejos religiosos como Festa do Padroeiro da cidade, Caminhada da Fé e 

Festa de Santo Antônio, a cidade também realiza eventos com outros cunhos como Café, 

Cachaça e Chorinho, Festa de Tiradentes, Encontro Nacional de Motociclistas, entre outros.  

 

Disponível em: <http://www.institutoestradareal.com.br>.  

 

Questão 1 – Na passagem “Com um relevo predominantemente montanhoso, a cidade destaca-

se muito pelo ecoturismo.”, o termo “muito” foi empregado para: 

(     ) definir o sentido do verbo no presente. 

(  x ) intensificar o sentido do verbo no presente.  

(     ) complementar o sentido do verbo no presente.  

 

Questão 2 – “A cidade proporciona passeios turísticos em carruagens e num trenzinho [...]”. 

Aponte verbos que poderiam ocupar o lugar do verbo no presente sublinhado: 

Verbos que poderiam ocupar o lugar de “proporciona”: “oferece”, “propicia”... 
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Questão 3 – No trecho “[...] porém atualmente está passando por manutenção.”, a locução verbal 

no presente refere-se: 

(  x ) ao Trem da Estrada Real. 

(     ) à Ponte da Paraíba 

(     ) ao Botequim da Corte. 

 

Questão 4 – No segmento “A cidade também conta com museus, galerias de arte, praças e 

pontes históricas [...]”, o verbo no presente exigiu complemento com preposição. Por isso, ele é: 

(     ) intransitivo. 

(     ) transitivo direto.  

(  x ) transitivo indireto.  

 

Questão 5 – Na parte “O inusitado Botequim da Corte é um antigo vagão ferroviário que abriga 

um bar com comidas típicas e música ao vivo.”, o sujeito do verbo no presente “abriga” é: 

(     ) “O inusitado Botequim da Corte”.  

(  x ) “um antigo vagão ferroviário”. 

(     ) “um bar com comidas típicas e música ao vivo”.  

 

Questão 6 – Releia este período do texto: 

 

“Paraíba do Sul é marcada também por suas diversas manifestações culturais.” 

 

Tendo em vista o tempo verbal presente, reescreva o período acima na voz ativa: 

“Suas diversas manifestações culturais marcam também Paraíba do Sul.” 

 

Questão 7 – Em “[...] a cidade também realiza eventos com outros cunhos como Café, Cachaça e 

Chorinho, Festa de Tiradentes [...]”, o verbo no presente indica:  

(  x ) uma ação.  

(     ) um estado. 

(     ) uma característica.  

 

Questão 8 – Os verbos no tempo presente, analisados ao longo das questões, estão no modo 

indicativo para exprimirem:  

(  x ) certezas.  

(     ) hipóteses.  

(     ) recomendações.  

 


