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Leia:  

Meninos tailandeses salvos de caverna irão à Argentina 

 

Os 12 adolescentes tailandeses, membros da equipe de futebol Javalis Selvagens, foram 

convidados pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para comparecerem, ao lado de suas 

famílias, aos Jogos Olímpicos da Juventude, que acontecerão em Buenos Aires, na Argentina, 

entre os dias 6 e 18 de outubro. 

Após o acidente que prendeu o time em uma caverna em junho deste ano, eles 

já receberam muitas homenagens do mundo do esporte desde então. Entre elas, uma feita pela 

Fifa, no dia 24 de setembro, durante o evento dos prêmios The Best, realizado em Londres, na 

Inglaterra. 

Além de fazerem parte da cerimônia de abertura dos Jogos, os meninos disputarão uma 

partida de futebol amistosa contra outros atletas e ficarão hospedados na Vila Olímpica. 

 

Disponível em: <https://jornaljoca.com.br>. (Fragmento). 

 

Questão 1 – Grife o verbo no tempo futuro na manchete da notícia lida: 

 

“Meninos tailandeses salvos de caverna irão à Argentina” 
 

Questão 2 – O verbo sublinhado indica um fato futuro na passagem: 

(  x ) “[...] foram convidados pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para comparecerem [...]” 
(     ) “Após o acidente que prendeu o time em uma caverna [...]” 
(     ) “[...] eles já receberam muitas homenagens do mundo do esporte desde então.” 
 

Questão 3 – Em “[...] que acontecerão em Buenos Aires [...]”, o verbo no futuro expressa: 
(  x ) uma ação  

(     ) um estado 

(     ) uma característica  

 

Questão 4 – No trecho “[...] e ficarão hospedados na Vila Olímpica.”, o verbo no futuro foi 
empregado no modo indicativo para exprimir: 

(     ) uma ordem 

(  x ) uma certeza  

(     ) uma hipótese  

 

Questão 5 – No texto acima, o verbo “disputarão” tem como sujeito: 

(     ) “suas famílias” 
(  x ) “os meninos” 
(     ) “outros atletas” 


