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Leia: 

“Tasty: as melhores receitas” 

 

Você conhece o Tasty: o popular canal de culinária que une pessoas de todo o mundo em 

volta dos seus computadores e celulares. Você com certeza já ficou hipnotizado pelos vídeos, 

mas existe algo mágico em ter um livro dessas delícias ao alcance das mãos. Tasty é justamente 

isso: mais de 80 pratos consagrados que alcançaram o topo da popularidade através dos 

comentários, dos likes, dos compartilhamentos e, acima de tudo, das barrigas cheias de fãs como 

você. Seja algo elaborado como um bolo de unicórnio ou mais simples como uma lasanha 

clássica, toda receita aqui é especial. Agora, você pode realizar o seu sonho de preparar um 

prato delicioso para todos os gostos e ocasiões quando quiser. Prepare-se: as suas receitas 

estão prestes a viralizar. 

Disponível em: <https://www.travessa.com.br>. 

 

Questão 1 – O verbo destacado está no modo indicativo na passagem: 

(     ) “[...] o popular canal de culinária que une pessoas de todo o mundo [...]” 
(     ) “Seja algo elaborado como um bolo de unicórnio [...]” 
(     ) “Prepare-se: as suas receitas estão prestes a viralizar.” 
 

Questão 2 – Na passagem apontada acima, o verbo está no indicativo para exprimir: 

(     ) uma certeza. 

(     ) uma suposição. 

(     ) uma orientação. 

 

Questão 3 – O advérbio “já” acrescenta ao verbo no indicativo “ficou” a circunstância de: 

(     ) modo 

(     ) causa 

(     ) tempo 

 

Questão 4 – No trecho “[...] mais de 80 pratos consagrados que alcançaram o topo da 

popularidade [...]”, o verbo no indicativo expressa: 

(     ) uma ação concluída.  

(     ) uma ação previsível. 

(     ) uma ação inacabada. 

 

Questão 5 – No segmento “[...] toda receita aqui é especial.”, o verbo no modo indicativo “é” 
desempenha a função sintática de: 

(     ) verbo de ligação 

(     ) verbo intransitivo  

(     ) verbo transitivo direto 


