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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 
 

Leia:  

Maior estátua do mundo será inaugurada na Índia 
 

A maior estátua do mundo ficará pronta em 31 de outubro, na Índia, e homenageará Sardar 
Vallabhbhai Patel, um dos heróis da Independência do país (1947). 

Projetada para ter 182 metros, a mesma altura de um prédio de 50 andares, a estrutura 

é duas vezes maior do que a Estátua da Liberdade. 
Ao ser concluída, a obra ________ a estátua mais alta do mundo. Até então, o posto ainda 

será ocupado pelo Buda do Templo da Primavera, na China, com 128 metros. 
O gasto previsto com a obra é de aproximadamente 1,7 bilhão de reais. 

 
Disponível em: <https://jornaljoca.com.br>.  

(Fragmento). 

 

Questão 1 – Aponte, com traços, os verbos no futuro que compõem o parágrafo inicial do texto: 
 

“A maior estátua do mundo ficará pronta em 31 de outubro, na Índia, e homenageará 
Sardar Vallabhbhai Patel, um dos heróis da Independência do país (1947).” 
 
Questão 2 – Os verbos, apontados acima, têm o mesmo sujeito. Assinale-o: 
(     ) “A maior estátua do mundo” 
(     ) “Índia” 
(     ) “Sardar Vallabhbhai Patel” 
 
Questão 3 – O espaço indicado no texto deve ser preenchido com o verbo “ser” no futuro do 
presente. Desse modo, qual frase está correta? 
(     ) “Ao ser concluída, a obra for a estátua mais alta do mundo.” 
(     ) “Ao ser concluída, a obra seria a estátua mais alta do mundo.” 
(     ) “Ao ser concluída, a obra será a estátua mais alta do mundo.” 
 
Questão 4 – No trecho “Até então, o posto ainda será ocupado pelo Buda do Templo da 
Primavera [...]”, a locução no futuro indica o uso: 
(     ) da voz reflexiva  
(     ) da voz passiva analítica  
(     ) da voz passiva pronominal  

 
Questão 5 – Reescreva o trecho, presente na questão anterior, na voz passiva: 
______________________________________________________________________________ 


