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Revisão para a I Avalição
Querido aluno,
Neste material teremos oportunidade de exercitar
mais questões e itens quanto às Vozes verbais. Este último
treino é base para que você resolva com tranquilidade seu
terceiro simulado.

Bom trabalho e boa aprendizagem!

01. Para a construção da mensagem, utilizaram-se verbos
e locuções verbais coerentemente. Em qual das
alternativas temos a construção de uma frase com
verbo na voz passiva analítica?
a)
b)
c)
d)

Os leões selvagens são encontrados na África.
Quando penso nas zebras, coitadas!
Os leões atingem 15 ou 20 anos de vida.
Os leões vivem na África Subssaariana e na Ásia.

02. Em: “A paz e o amor vêm sendo prioridades sempre
na vida de Camila”, temos
a) “A paz e o amor” como sujeito paciente.
b) “vêm sendo” como verbo na voz passiva analítica.
c) “prioridade sempre” como agente da passiva.
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d) “A paz e o amor” como sujeito do verbo na voz ativa.
e) “na vida de Camila” como objeto indireto.
03. Se tivéssemos que transformar a voz verbal da frase:
“O projeto ‘Paz nas ruas’ foi lançado em outubro de
2014”, da voz passiva analítica para voz passiva
sintética, teríamos
a) “Lançou-seo projeto ‘Paz nas ruas’ em outubro de
2014”
b) “Lança-seo projeto ‘Paz nas ruas’ em outubro de
2014”
c) “Lançam-seo projeto ‘Paz nas ruas’ em outubro de
2014”
d) “Lançara-seo projeto ‘Paz nas ruas’ em outubro de
2014”
e) “Foi lançadoo projeto ‘Paz nas ruas’ em outubro de
2014”
04. Para redigir sua redação no ENEM, o estudante
construiu a seguinte frase: “Na vida, para o ato de
caridade, estamos dispostos sempre, passa-se a vida
inteira doando”. Na parte em destaque, temos
a)
b)
c)
d)
e)

Voz reflexiva
Voz passiva sintética
Voz passiva analítica
Voz ativa e passiva
Voz ativa
Invocação
“Ó vida!
Ó sentimento profundo!
Me diga: quando vais te tornar flor?
Quando vais te tornar paz?
Quando vais trazer meu amor?
Já não aguento mais!
Só três coisas trago em minha bagagem:
Solidão, desilusão e esperança”

05. Qual o processo de formação da palavra
“invocação”?
a)
b)
c)
d)
e)

Derivação sufixal.
Derivação prefixal.
Derivação regressiva.
Derivação parassintética.
Derivação prefixal e sufixal.

06. A propósito do trecho que segue, aponte a classificação
correta referente aos termos em destaque:
“Minha bela Alícia, tudo passa,
A sorte deste mundo é mal segura
Se vem depois dos males a ventura
Vem depois dos prazeres a desgraça”.

a) vocativo
b) sujeito
c) aposto
d) adjunto adnominal
e) agente da passiva.

08. Em: “A compra da casa própria está facilitada pelos
novos financiamentos” temos a locução verbal sendo
flexionada em voz passiva analítica. Se fizéssemos a
passagem para a voz passiva sintética, teríamos
a)
b)
c)
d)
e)

Facilita-se a compra da casa própria.
Facilitam-se a compra da casa própria.
Facilitaram-se a compra da casa própria.
Estão facilitando a compra da casa própria.
Estavam facilitando a compra da casa própria.

9. Transformando a voz verbal do discurso “O rapaz não
aceitou a ideia de casamento” para a voz passiva temos
a)
b)
c)
d)
e)

O rapaz não aceita ideia de casamento.
Casamento, o governo não aceita.
Em casamento, não é aceita a ideia.
ideia, no nosso casamento, não aceitamos.
A ideia de casamento não foi aceita pelo rapaz.

10. Quanto à voz do verbo e da locução verbal em destaque
na frase: “Eles já sabem /que /novos financiamentos estão
sendo facilitados”, temos respectivamente
07. Qual é a voz verbal da locução “estou preparado”?
a) Ativa com sujeito agente.
b) Reflexiva com sujeito paciente.
c) passiva analítica, sujeito paciente.
d) passiva sintética, sujeito agente.
e) reflexiva, sujeito agente e paciente.
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a)
b)
c)
d)
e)

voz ativa – voz ativa
voz ativa – voz passiva analítica.
voz reflexiva – voz passiva analítica.
voz passiva sintética – voz passiva analítica
voz ativa – voz reflexiva.

Leu-se em um jornal: “Suspeito de assassinato é preso por
policial, após ser perseguido por cidadão”.
11. Embora na manchete, tenhamos dois termos
sublinhados, temos duas orações em que a ênfase é dada

a) ao suspeito de assassinato e não, ao policial, por isso temse voz passiva.
b) ao policial e não, ao suspeito de assassinato, por isso temse voz passiva.
c) à vítima e não, ao suspeito, por isso tem-se voz passiva.
d) ao roubo e não à vítima, por isso tem-se voz ativa.
e) à vítima e não, ao policial, por isso tem-se voz ativa.

12. Os termos destacados na frase são classificados como

a)
b)
c)
d)
e)

vocativo.
aposto.
sujeito.
objeto direto.
agente da passiva.

Respostas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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A
D
A
E
E
B
A
A
E
B
A
E

