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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Modo subjuntivo 

 

Leia:  

Um grito pode provocar avalanches? 

 

Em teoria, sim, por causa da vibração das ondas sonoras do grito. Mas, na prática, é muito 

difícil que isso aconteça. Avalanches ocorrem quando uma camada de neve solta se separa do 

resto da base gelada da montanha. Elas surgem como resultado de uma turbulência mecânica, 

como a queda de uma árvore ou a passagem de um animal pelo local. Para que um grito 

_______ capaz de causar uma avalanche, essa camada solta tem que estar muito instável. Até 

hoje não há provas de que isso já tenha acontecido. 

Disponível em: <http://recreio.uol.com.br>. 

 

Questão 1 – Identifique a frase em que o verbo destacado está no modo subjuntivo:  

(  x ) “Mas, na prática, é muito difícil que isso aconteça.” 
(     ) “Avalanches ocorrem quando uma camada de neve solta [...]” 
(     ) “Elas surgem como resultado de uma turbulência mecânica [...]” 
 

Questão 2 – O verbo no subjuntivo, presente na frase identificada anteriormente, exprime:  

(     ) um desejo  

(  x ) uma possibilidade  

(     ) uma certeza 

 

Questão 3 – Atentando-se para o contexto acima, aponte a alternativa em que o verbo no 

subjuntivo preencheu corretamente a lacuna indicada: 

(     ) “Para que um grito fosse capaz de causar uma avalanche [...]” 
(     ) “Para que um grito for capaz de causar uma avalanche [...]” 
(  x ) “Para que um grito seja capaz de causar uma avalanche [...]” 
 

Questão 4 – No período “Até hoje não há provas de que isso já tenha acontecido.”, o verbo no 
subjuntivo forma uma locução com um:  

(     ) infinitivo  

(     ) gerúndio  

(  x ) particípio  

 

Questão 5 – No período acima, a locução com o subjuntivo foi empregada:  

(  x ) na voz ativa  

(     ) na voz passiva  

(     ) na voz reflexiva  

 


