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E X E R C Í C I O S  S O B R E

Vozes Verbais



É expressamente proibido cópia, venda, 
publicação e distribuição do conteúdo ofe-
recido. A utilização para qualquer outro 
fim está expressamente proibida por lei e 
pode resultar em penas civis e criminais.

Atenção
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Vozes Verbais
Voz verbal é a forma como o verbo se encontra para indicar sua relação com o sujeito. 

●	 Voz Ativa – A ação é praticada pelo sujeito
Ex.: A criança arrumou os brinquedos. 

●	 Voz Passiva – A ação é sofrida pelo sujeito.
Ex.: Os brinquedos foram arrumados pela criança. (Analítica)
        Arrumaram-se os brinquedos. (Sintética ou pronominal)

●	 Voz Reflexiva – A ação é praticada e sofrida pelo sujeito. 
Ex.: Eu me maquio todos os dias. 
       Os jogadores se abraçaram após o jogo (Recíproca)

Considerações importantes! 

●	 A marca principal da voz passiva analítica é a locução verbal formada por 
pelos verbos ser/estar/ficar + particípio (normalmente é o verbo ser).

●	 A marca principal da voz passiva sintética é o verbo transitivo direto (VTD) ou 
transitivo direto e indireto (VTDI) acompanhado do pronome apassivador se. O 
sujeito vem explícito e o verbo concorda com ele em número e pessoa. 

●	 A voz reflexiva recíproca ocorre quando o verbo se encontra no plural 
(normalmente) e há dois seres ou mais praticando a mesma ação verbal. 

Transposição de Vozes

●	 Para haver passagem de voz ativa para passiva (e vice-versa) é preciso que o 
verbo seja transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. 
Ex. Eu comi o bolo. (VTD) / O bolo foi comido por mim. 
      Ele deu cem reais ao irmão. (VTDI) / Cem reais foram dados ao
      irmão por ele.

●	 O objeto direto da voz ativa vira o sujeito da voz passiva.
Ex.: A mulher comprou um vestido. (OD)
       Um vestido foi comprado pela mulher. (Sujeito)

●	 O sujeito da voz ativa vira o agente da passiva na voz passiva.
Ex.: As pessoas organizam a festa. (Sujeito)
       A festa é organizada pelas pessoas. (Agente da passiva)

●	 O verbo da voz ativa vira uma locução verbal. 
Ex.: O professor corrigirá as provas. (Verbo)
       As provas serão corrigidas pelo professor. (Locução verbal)
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●	 A manutenção do tempo verbal e o modo verbal é muito importante. 
Ex.: Ele arruma o quarto. O quarto é arrumado por ele. (Presente)
       Ele arrumou o quarto. O quarto foi arrumado por ele. (Pretérito Perfeito)
       Ele arrumava o quarto. O quarto era arrumado por ele. (Pretérito
       Imperfeito) 
       Ele arrumará o quarto. O quarto será arrumado por ele. (Futuro
       do Presente)

●	 O verbo no particípio concorda em gênero e número com o sujeito.
Ex.: Os banheiros foram lavados pela faxineira.
       As árvores são balançadas pelo vento.

●	 Se o verbo for transitivo direto e indireto, o objeto indireto continua com essa 
mesma função sintática na voz passiva analítica. 
Ex. A secretária devolveu o relatório ao diretor. (OI)
      O relatório foi devolvido ao diretor pela secretária. (OI)

●	 Ocorre passagem de voz ativa para passiva sintética (verbo conjugado na 3ª 
pessoa + pronome apassivador “se” + sujeito paciente) somente quando o 
sujeito da ativa é indeterminado.
Ex.: Consertaram a geladeira. / Consertou-se a geladeira. 
       Adotaram dois cachorros. / Adotaram-se dois cachorros.

Cuidado! 

●	 Preste atenção em como vai ficar a passagem da voz ativa para a passiva analítica 
quando houver locuções verbais com infinitivo e gerúndio e locuções verbais 
com tempos compostos. 
Ex.: Vou assinar o contrato. / O contrato vai ser assinado por mim.
       Estou resolvendo um problema. / Um problema está sendo resolvido
       por mim. 
       Espero que tenham consertado o carro. / Espero que o carro tenha
       sido consertado. 

●	 Não confunda a classificação do termo se. Ele pode ser partícula apassivadora 
(PA) e partícula de indeterminação do sujeito (PIS).  
Dica: Se o verbo for transitivo direto, você estará diante de PA. 
Ex.: Alugam-se bicicletas. (alugar – VTD) - PA
       Vive-se bem naquela cidade. (viver – VI) - PIS

Pronto! Agora que fizemos um resumo sobre vozes verbais, vamos aos exercícios para 
treinar todo o conteúdo relembrado. 
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EXERCÍCIOS

1. Assinale a alternativa em que a frase está na voz ativa:
a.	 Iremos ao cinema à noite.
b.	 A criança será levada para o orfanato.
c.	 Alugam-se motocicletas.
d.	 Vende-se este terreno.
e.	 Foram devolvidas as provas aos alunos.

2. Indique a frase que está na voz reflexiva:
a.	 Vendem-se roupas usadas.
b.	 Alugam-se galpões.
c.	 Organizou-se o evento.
d.	 Deitou-se de repente.
e.	 Cortou-se a árvore. 

3. Passe as orações da voz ativa para a voz passiva analítica.

a.	 Os médicos enviaram a receita. 
������������������������������������������������������������������������������������

b.	 Os políticos fizeram um longo discurso.
������������������������������������������������������������������������������������
 
c.	 O jardineiro regará as plantas.
������������������������������������������������������������������������������������

d.	 Os diretores avaliarão o funcionário.
������������������������������������������������������������������������������������

e.	 A faxineira terminará a limpeza. 
������������������������������������������������������������������������������������

4. Leia a tirinha abaixo e passe para a voz passiva analítica a oração do primeiro quadrinho: 

������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
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GABARITO COMENTADO
1. Letra a
     (Nós) iremos ao cinema. O sujeito oculto (nós) realiza a ação. 

     b/e – voz passiva analítica 

     c/d – voz passiva sintética

2. Letra d 
Na voz reflexiva, o sujeito é o agente e o alvo da ação ao mesmo tempo – a ação que ele 
pratica reflete sobre ele mesmo.  A voz reflexiva é formada pelo verbo + pronome oblíquo 
(me, te, se, nos, vos).  Em todos os outros exemplos, temos voz passiva sintética (VTD + 
pronome apassivador “se”)

3. a.    A receita foi enviada pelos médicos.
b.	 Um longo discurso foi feito pelos políticos.
c.	 As plantas serão regadas pelo jardineiro.
d.	 O funcionário será avaliado pelos diretores. 
e.	 A limpeza será terminada pela faxineira.

4. A compra da casa própria está sendo facilitada bastante por esses novos financiamentos. 

5. Letra b
Na voz ativa, o sujeito é agente, ou seja, PRATICA a ação. 

6. (a) (e) (d) (b) (c) 

7. Letra e
a.	 O verbo da voz ativa vira uma locução VERBAL. 
b.	 Na voz PASSIVA, a ação é sofrida pelo sujeito
c.	 Na voz REFLEXIVA, o sujeito é agente e paciente.
d.	 O sujeito da voz ativa vira o agente da passiva na voz PASSIVA.

8. (c) (b) (a) 

9. Letra c
A frase está na voz passiva sintética (VTD + pronome apassivador).

10.  O cheiro das flores atrai borboletas. 

11.  Letra c
O agente da passiva é um termo usado na voz passiva para indicar o agente da ação. 
Corresponde ao sujeito na voz ativa.

12.  Letra a
Voz verbal é a forma como o verbo se encontra para indicar sua relação com o sujeito. 
Logo, não há voz verbal nas orações sem sujeito. 
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