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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

Você conhece Toni Morrison? 

 

Toni Morrison foi a primeira mulher negra a ganhar um Prêmio Nobel de literatura. A 

escritora norte-americana escreveu sobre temas como o racismo nos Estados Unidos e a 

condição da comunidade negra, especialmente sobre as mulheres. Apesar das dificuldades 

financeiras de sua família, Morrison foi uma grande leitora na infância. Alguns de seus autores 

favoritos eram Jane Austen e Liev Tolstói. Em casa, seu pai costumava contar casos populares 

da comunidade negra – e essa forma de narrar histórias influenciaria a forma de escrever seus 

livros. 

O primeiro deles foi “O olho mais azul” (1970), que conta a história de uma garota negra 

que sonhava em ter olhos azuis. O livro aborda questões difíceis, como a insatisfação com a 

própria imagem, o abandono escolar e a gravidez na adolescência. Toni Morrison costumava 

dizer que escreveu “O olho mais azul” porque o livro que ela queria ler ainda não existia. A 

escritora se levantava de madrugada, antes que os dois filhos pequenos acordassem, para 

escrever. 

Anos depois, um de seus filhos, o pintor, músico e autor Slade Morrison, assinava com 

Toni Morrison seus dois livros infantis: “O que me diz, Louise?” e “Quem leva a melhor?”.  

Toni Morrison escreveu 11 romances, além de ensaios e textos infantis. Ela morreu no dia 

5 de agosto de 2019, aos 88 anos. 

 

Disponível em : <plenarinho.leg.br - Câmara dos Deputados>. 

 

Questão 1 – O verbo destacado está no pretérito imperfeito no trecho: 

(     ) “A escritora norte-americana escreveu sobre temas como o racismo [...]” 

(     ) “Alguns de seus autores favoritos eram Jane Austen e Liev Tolstói.” 

(     ) “[...] e essa forma de narrar histórias influenciaria a forma de escrever seus livros. 

 

Questão 2 – No trecho apontado acima, o verbo destacado foi empregado no pretérito imperfeito 

para indicar um fato: 

(     ) contínuo no passado.  

(     ) hipotético no passado.  

(     ) encerrado no passado. 

 

https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/camara-dos-deputados/
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Questão 3 – Releia este período do texto: 

 

“O primeiro deles foi ‘O olho mais azul’ (1970), que conta a história de uma garota negra que 

sonhava em ter olhos azuis.” 

 

Nesse período do texto, há um verbo no pretérito imperfeito. Aponte-o:  

(     ) “foi”.  

(     ) “conta”. 

(     ) “sonhava”.  

 

Questão 4 – Sublinhe o sujeito do verbo no pretérito imperfeito “queria”: 

 

“[...] o livro que ela queria ler [...]” 

 

O sujeito sublinhado acima: 

(     ) retoma Toni Morrison. 

(     ) apresenta Toni Morrison. 

(     ) caracteriza Toni Morrison. 

 

Questão 5 – Na frase “[...] antes que os dois filhos pequenos acordassem [...]”, o verbo no 

pretérito imperfeito está no modo:  

(     ) indicativo.  

(     ) subjuntivo.  

(     ) imperativo.  

 

Questão 6 – No segmento “A escritora se levantava de madrugada [...]”, o verbo no pretérito 

imperfeito está na voz:  

(     ) ativa.  

(     ) passiva.  

(     ) reflexiva.  

 

Questão 7 – Em “Anos depois, um de seus filhos, o pintor, músico e autor Slade Morrison, 

assinava [...]”, a expressão grifada modifica o sentido do verbo no pretérito imperfeito, exprimindo:  

(     ) lugar. 

(     ) modo. 

(     ) tempo.  

 


