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Atividade do plantão
Identifique as vozes verbais das seguintes frases.
Eu machuquei o rapaz.
Todos comeram uma fatia do bolo.
Nunca se ouviram queixa dele.
A casa foi vendida pelo corretor.
Abraçaram-se com alegria e emoção.
Ele fez todo o trabalho em apenas um dia.
Os dois falaram-se rapidamente.
Cortaram o cabelo da criança.
Carla foi correr no parque.
O cabelo da criança foi cortado.
Praticam-se ações humanitárias.
O Detento havia sido libertado pelo juiz.

2. Transforme em voz ativa as frases do exercício anterior que estiverem na voz passiva. E em voz passiva as
que estiverem na voz ativa.
3. A locução verbal que constitui voz passiva analítica é... Explique o porquê.
a) fazer essa operação?
b) Você teria realizado tal cirurgia?
c) Realizou-se logo a intervenção.
d) A operação foi realizada logo.
4. O seguinte período apresenta uma forma verbal na voz passiva: "as pessoas comprometidas com a corrupção
deveriam ser punidas de forma mais rigorosa". Qual a alternativa que apresenta a forma verbal ativa correspondente?
Reescreva a frase na voz ativa.
a) deveria punir
b) puniria
c) puniriam
d) deveriam punir
5. A oração "o alarme tinha sido disparado pelo guarda" está na voz passiva. Assinale a alternativa que
apresenta a forma verbal ativa correspondente. Reescreva a frase na voz ativa.
a) disparara
b) fora disparado
c) tinham disparado
d) tinha disparado
6. A oração "o engenheiro podia controlar todos os empregados da estação ferroviária" está na voz ativa.
Assinale a forma verbal passiva correspondente. Reescreva a frase na voz passiva.
a) podiam ser controlados
b) seriam controlados
c) podia ser controlado
d) controlavam-se

7. Assinale a oração que não tem condições de ser transformada em passiva. Explique por que isso acontece.
a) As novelas substituíram os folhetins do passado
b) O diretor reuniu para esta novela um elenco especial
c) Alguns episódios estão mexendo com as emoções do público
d) O autor extrai alguns detalhes do personagem de pessoas conhecidas
Instruções para as questões subsequentes: Passe a frase dada, se for ativa, para a voz passiva, e vice-versa.
Assinale a alternativa que, feita a transformação, substitui corretamente a forma verbal grifada, sem que haja
mudança de tempo e modo verbais.
8. Não se faz mais nada como antigamente.
a) é feito
b) têm feito
c) foi feito
d) fazem
9. Saí de lá com a certeza de que os livros me seriam enviados por ele, sem falta, na data marcada.
a) iria enviar
b) foram enviados
c) enviará
d) enviaria
10. Em meio àquele tumulto, ele ia terminando o complicado trabalho.
a) foi terminando
b) foi sendo terminado
c) foi terminado
d) ia sendo terminado
11. Seria bom que o projeto fosse submetido à apreciação da equipe, para que se retificassem possíveis falhas.
a) submeteram - retifiquem
b) submeter - retificar
c) submetessem - retificassem
d) se submetesse - retifiquem
12. Se fôssemos ouvidos, muitos aborrecimentos seriam evitados.
a) ouvíssemos - estaríamos
b) formos ouvidos - serão evitados
c) nos ouvissem - se evitariam
d) nos ouvissem – evitariam

