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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

Clarice Lispector 

 

Clarice Lispector (1925-1977) passou a infância em Recife e em 1937 mudou-se para o Rio 

de Janeiro, onde se formou em direito. Estreou na literatura ainda muito jovem com o 

romance Perto do Coração Selvagem (1943), que teve calorosa acolhida da crítica e recebeu o 

Prêmio Graça Aranha. Entre suas obras mais importantes estão as reuniões de contos A Legião 

Estrangeira (1964) e Laços de Família (1972) e os romances A Paixão Segundo G.H. (1964) e A 

Hora da Estrela (1977).  

Clarice Lispector começou a colaborar na imprensa em 1942 e, ao longo de toda a vida, 

nunca desvinculou totalmente do jornalismo. Trabalhou na Agência Nacional e nos jornais A Noite 

e Diário da Noite. Foi colunista do Correio da Manhã e realizou diversas entrevistas para a revista 

Manchete. A autora também foi cronista do Jornal do Brasil. Produzidos entre 1967 e 1973, esses 

textos estão reunidos no volume A Descoberta do Mundo. 

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

 

Questão 1 – Identifique a passagem em que o verbo foi empregado na voz reflexiva:  

(  x ) “[...] e em 1937 mudou-se para o Rio de Janeiro [...]” 
(     ) “Estreou na literatura ainda muito jovem com o romance Perto do Coração Selvagem [...]” 
(     ) “A autora também foi cronista do Jornal do Brasil.” 
 

Questão 2 – O verbo, com sentido reflexivo acima, designa:  

(     ) um estado da escritora Clarice Lispector.  

(  x ) uma ação da escritora Clarice Lispector.  

(     ) uma característica da escritora Clarice Lispector.  

 

Questão 3 – Na oração “[...] onde se formou em direito.”, o verbo na voz reflexiva indica: 
(  x ) um fato concluído na vida de Clarice Lispector.  

(     ) um fato provável na vida de Clarice Lispector.  

(     ) um fato inacabado na vida de Clarice Lispector.  

 

Questão 4 – Aponte a frase que apresenta um verbo na voz reflexiva, que foi transcrito sem o 

pronome reflexivo: 

(     ) “Clarice Lispector (1925-1977) passou a infância em Recife [...]” 
(     ) “Clarice Lispector começou a colaborar na imprensa em 1942 [...]” 
(     ) “[...] ao longo de toda a vida, nunca desvinculou totalmente do jornalismo.” 
 

Questão 5 – Reescreva a frase apontada acima, em consonância com a norma culta: 

“[...] ao longo de toda a vida, nunca se desvinculou totalmente do jornalismo.” 
 


