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Leia:  

Nelson Mandela 

 
Em 18 de julho de 1918, comemora-se o nascimento de um homem que escreveu um 

capítulo importante na história da África do Sul e da humanidade. Seu nome? Nelson Mandela. 
Vamos conhecer um pouco de sua importância histórica? 

Nascido na África do Sul, Nelson Mandela, ou Mandiba, como era carinhosamente 
chamado, foi um grande líder que lutou não só pelos seus direitos, mas pelos direitos de um 
povo, de uma raça. Sua luta foi contra a discriminação sofrida pelos negros, seu desejo era que 
todos na sociedade fossem iguais em direitos e deveres. Mandela enfrentou vários desafios, 

porém nunca desistiu. 
Disponível em: <https://plenarinho.leg.br>. (Fragmento).  

 

Questão 1 – Identifique, por meio de um traço, o verbo no pretérito que compõe este período: 
 
“Em 18 de julho de 1918, comemora-se o nascimento de um homem que escreveu um capítulo 
importante na história da África do Sul e da humanidade.” 
 
Questão 2 – Em “[...] como era carinhosamente chamado [...]”, o verbo no pretérito “era” indica:  
(     ) um fato contínuo na vida de Nelson Mandela.  
(     ) um fato hipotético na vida de Nelson Mandela.  

(     ) um fato ocasional na vida de Nelson Mandela.  
 
Questão 3 – Na oração “[...] um grande líder que lutou não só pelos seus direitos [...]”, o verbo no 
pretérito “lutou” exprime:  
(     ) uma ação do grande líder Nelson Mandela.  

(     ) um estado do grande líder Nelson Mandela.  
(     ) uma característica do grande líder Nelson Mandela. 
 

Questão 4 – Assinale a passagem em que o verbo “ser” foi flexionado no pretérito imperfeito do 

modo subjuntivo: 
(     ) “Sua luta foi contra a discriminação sofrida pelos negros [...]” 
(     ) “[...] seu desejo era que todos na sociedade [...]”  
(     ) “[...] fossem iguais em direitos e deveres.” 
 
Questão 5 – No trecho “Mandela enfrentou vários desafios, porém nunca desistiu.”, os verbos no 
pretérito apontam para: 
(     ) dois fatos que se contrastam.  

(     ) dois fatos que se alternam. 
(     ) dois fatos que se complementam.  


