
 

25ª Semana de aula – 14/10/2020. 

8º ano – Professora Soraya. 

Olá, galerinha... hoje faremos uns exercício referentes às vozes verbais. As frases em 

amarelo são exemplos do exercício. As outras questões são de assinalar. Leiam as regras 

com atenção e boa sorte. Este exercício vale 8,0 pontos, os quais serão somados aos 

2,0 do resumo do conteúdo. 

1. Transponha as orações da voz ativa para a voz passiva. 

a) Os candidatos fizeram o seu discurso. 
a) O discurso foi feito pelos candidatos. 
b) Os professores avaliaram os alunos. 
___________________________________________ 
c) A cabeleireira finalizou o penteado. 

_____________________________________ 

e) O homem cultivou o terreno. 

________________________________________ 

 

2. Indique as duas orações que estão na voz reflexiva. 

a) Deitou-se assim que anoiteceu. 

b) Nunca se está salvo. 

c) Sonha-se com fama e dinheiro. 

d) Vende-se casa. 

e) Vestiu-se e saiu. 

 

3. Reescreva as orações abaixo passando-as da voz passiva analítica para a voz passiva 

sintética. 

a) A decisão foi tomada por todos. 
a) Tomou-se a decisão. 
b) A explicação foi dada pelo diretor da escola. 

____________________________________ 

c) As tarefas foram concluídas pela equipe. 

____________________________________ 

d) A casa foi comprada pelo casal de estrangeiros. 

_____________________________________ 

e) A escultura foi feita pelos jovens. 

____________________________________________ 

 

 

 

 



4. Identifique os sujeitos agentes e pacientes nas orações abaixo. 

a) Eu penteio-me. 
a) “eu” é sujeito agente e paciente, porque pratica e, ao mesmo tempo, recebe a ação de pentear-se. 
b) O aluno foi visto na estrada da escola. 

______________________________________________ 

c) Escrevi o discurso para o homenageado. 

________________________________________________ 

d) A secretária telefonou aos clientes. 

________________________________________________ 

e) Maria e João amam-se. 

________________________________________________ 

 

 

5. Identifique as vozes verbais nas orações abaixo. 

a) As crianças pintaram toda a parede com canetinha. 

b) Toda a sala foi renovada. 

c) Usou-se três tons diferentes na sala. 

d) Pintam como ninguém. 

e) Isto foi feito por eles. 

 

6. “Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão”. A forma ativa dessa mesma frase é: 

a) Qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. 

b) Tudo pode comprovar-se. 

c) Qualquer cidadão se pode comprovar tudo isso. 

d) Pode comprovar-se tudo isso. 

e) Qualquer cidadão pode ter tudo isso comprovado. 

 

7.  É exemplo de construção na voz passiva o segmento destacado na seguinte frase: 

a) Ainda ontem fui tomado de risos ao ler um trechinho de crônica. 

b) A Solange toma especial cuidado com a escolha dos vocábulos. 

c) Glorinha e sua filha não partilham do mesmo gosto pelo requinte verbal. 

d) O enrubescimento da mãe revelou seu desconforto diante da observação da filha. 

e) Lembro-me de uma visita que recebemos em casa, há muito tempo. 

 

8. Assinale a alternativa em que há agente da passiva. 

a) Nós seremos julgados pelos nossos atos. 

b) Olha esta terra toda que se habita dessa gente sem lei, quase infinita. 

c) Agradeço-lhe pelo livro. 

d) Ouvi a notícia pelo rádio. 

e) Por mim, você pode ficar. 

 



9. Transpondo-se para a voz passiva a construção "Os ateus despertariam a ira de qualquer 

fanático", a forma verbal obtida será: 

a) seria despertada. 

b) teria sido despertada. 

c) despertar-se-á. 

d) fora despertada. 

e) teriam despertado. 

 

10. Transpondo para a voz passiva a oração “O faro dos cães guiava os caçadores”, obtém-se a 

forma verbal: 

a) guiava-se 

b) ia guiando 

c) guiavam 

d) eram guiados 

e) foram guiados 

 

Bom trabalho a todos... saudades! 


