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Leia: 

O navio das sombras 

 

É noite escura e o cais está deserto. Ivo ergue a gola do sobretudo. Sente muito frio, e o 
silêncio enorme e hostil enche-o de um vago medo. Vai viajar. Mas é estranho... Tudo parece 
diferente do que ele sempre imaginara. O grande transatlântico se desenha sem contornos certos 
contra o céu de fuligem. Não se vê um só vulto humano no cais. Adivinha-se, entretanto, na treva, 
a presença rígida e gelada dos guindastes.  

Os minutos passam. Ivo olha. Sim, agora vê com mais clareza a silhueta do grande barco. 
A grande Viagem! O seu sonho vai se realizar. Ficarão para trás todas as suas angústias. É uma 
libertação.  

 
Érico Veríssimo. O navio das sombras. In: “Contos”. Porto Alegre: Editora Globo, 1978, p. 13. Fragmento. 

 

Questão 1 – Identifique o verbo que apresenta o sentido da locução “Vai viajar.”: 
a) viajaria  
b) viajará  

c) viajara  
d) viajava  
 
Questão 2 – “O seu sonho vai se realizar.”. Reescreva essa oração, substituindo a locução em 
destaque pelo verbo no futuro correspondente: 
______________________________________________________________________________ 

 
Questão 3 – Registra-se o emprego de verbo no tempo futuro na passagem: 
a) “É noite escura e o cais está deserto.” 
b) “O grande transatlântico se desenha sem contornos certos contra o céu de fuligem.” 
c) “Adivinha-se, entretanto, na treva, a presença rígida e gelada dos guindastes.” 
d) “Ficarão para trás todas as suas angústias.” 

 
Questão 4 – “Ivo olha. Sim, agora vê com mais clareza a silhueta do grande barco.”. Reescreva 
essa frase, supondo que o autor do texto quisesse indicar ações futuras de Ivo: 
Ivo olhará. Sim, agora verá com mais clareza a silhueta do grande barco. 
 

Questão 5 – Assinale a alternativa em que a forma no futuro do verbo grifado foi incorretamente 
identificada nos parênteses:  
a) “Ivo ergue a gola do sobretudo.” (erguerá)  
b) “Não se vê um só vulto humano no cais.” (virá)  

c) “Os minutos passam.” (passarão)  
d) “É uma libertação.” (Será)  
 


