
 

 

Tarefa 06 – Professora Veridiane 
 
01. (Unicentro) 

A Velhice 
A velhice é uma idade sagrada. Foi venerada 

em todos os tempos. Na antiguidade teve 
obséquios e cultos oficiais. Pode apreciar-se o 
grau de cada civilização histórica pelo respeito e 
pelo carinho dispensados a estes seres de 
energia quebrada e de esperanças desfeitas, que 
trazem nos olhos tristes o reflexo, cada vez 
maior, da morte pavorosa que se aproxima. 

A velhice é a quadra sem prazer de toda a 
vida humana. A infância sabe só que vive, e ri; a 
mocidade tem o sonho que a embala e canta; a 
vida adulta conta com o futuro, ambiciona e 
trabalha; a velhice é um sonambulismo trêmulo e 
quase sempre atormentado, de que só se acorda 
na agonia extrema... para morrer. 

COSTA, Antonio Cândido. A Velhice. Disponível em 
http://rascunhorasgado.blogspot.com/2015/10/a-velhice.html. 

Acesso em 10 de ago. 2018. 
 
Considerando os verbos que foram empregados 
no texto e as relações sintáticas que 
estabelecem, analise as afirmativas abaixo. 
I. A expressão verbal se acorda está 

empregada na forma pronominal, portanto o 
pronome se é classificado como objeto 
indireto. 

II. A oração “Foi venerada em todos os tempos” 
foi formada com a voz passiva do verbo 
venerar e seu sujeito paciente é retomado 
da oração anterior. 

III. O verbo trazer que aparece no primeiro 
parágrafo é um verbo irregular e está 
empregado no tempo presente do modo 
subjuntivo. 

IV. Os verbos ambicionar e trabalhar que foram 
usados no segundo parágrafo, no tempo 
presente do modo indicativo, se empregados 
no pretérito mais que perfeito do mesmo 
modo verbal, apresentariam as seguintes 
formas: ambicionara e trabalhara. 

V. A forma verbal se aproxima é pronominal, o 
se é um pronome oblíquo reflexivo e exerce 
a função sintática de objeto direto reflexivo. 

 
É correto apenas o que se afirma na alternativa 
a) I, II, III  
b) II, III, IV  
c) II, IV, V  
d) I, II, V 
e) I, IV, V 

 

02. (IMEPAC - Medicina) Assinale a alternativa em 
que, na nova redação, na voz passiva, NÃO se 
preservou o tempo da forma verbal. 
a) “Como seria a terapia se Freud a tivesse 

desenvolvido depois da neurociência?”  
Como seria a terapia se tivesse sido 
desenvolvida por Freud depois da 
neurociência? 

b) “Ele também estimularia as pessoas a 
pensar em soluções para sair dos problemas 
[...]”. 
As pessoas seriam também estimuladas por 
ele a pensar em soluções para sair dos 
problemas. 

c) “Mas, como a ciência rejeita os dogmas, não 
faltou quem exigisse provas concretas.”  
Mas, como os dogmas foram rejeitados pela 
ciência, não faltou quem exigisse provas 
concretas. 

d) “Se a psicanálise se isolar e ignorar as 
descobertas da ciência [...]”.  
Se a psicanálise se isolar e as descobertas 
da ciência forem ignoradas. 

 
03. (FATEC) A forma mais difundida de paquera 

entre os sauditas são os cafés que oferecem 
acesso à internet. São poucos, mas estão se 
tornando uma ferramenta de aproximação entre 
os jovens. E estão se mostrando eficientes.  
Com base em sua interpretação do Corão, o 
governo da Arábia Saudita restringiu alguns 
hábitos considerados “ocidentalizados” da 
população, principalmente dos mais jovens. 
Teatros, cinemas e boates foram proibidos de 
funcionar tanto na capital Riad quanto nas 
cidades pequenas do país. Na esteira do 
fechamento dessas casas, perde-se uma forma 
centenária de encontrar um namorado ou mesmo 
de conhecer outras pessoas.  
A alternativa para quem não costuma usar os 
sites de namoro é escrever nome e telefone em 
pedaços de papel e deixá-los nos vidros dos 
carros para achar, com a ajuda do destino, um 
candidato a cara-metade e marcar um encontro.  

(Sauditas aprendem a namorar pela net, in: Galileu nº 131) 
 

Observe que o verbo da oração em destaque 
está na voz passiva: Teatros, cinemas e boates 
foram proibidos de funcionar (...). Assinale a 
alternativa cuja expressão verbal destacada se 
encontra na voz passiva. 
a) A forma mais difundida de paquera entre os 

sauditas são os cafés ... 
b) ... o governo da Arábia Saudita restringiu 

alguns hábitos considerados 
“ocidentalizados” da população... 

c) Na esteira do fechamento dessas casas, 
perde-se uma forma centenária de 
encontrar um namorado... 
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d) A alternativa para quem não costuma usar 
os sites de namoro é escrever nome e 
telefone... 

e) ...deixá-los nos vidros dos carros para 
achar, com a ajuda do destino, um candidato 
a carametade... 

 
04. (Fundação Carlos Chagas) 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 

 
05. (TRT – RJ) “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. 
 
06. Acerca das orações que seguem, perceba que 

todas elas se encontram na voz ativa. Dessa 
forma, ative todo o seu conhecimento e passe-as 
para a voz passiva: 
a) O garoto leu o livro. 
b) A professora ministrou a disciplina de Língua 

Portuguesa. 
c) Venderam muitos livros na mostra cultural. 
d) Marcou o dia da exposição. 
e) Ela desenvolverá um trabalho espetacular de 

pesquisa. 
f) Em breve eles irão demolir a casa. 

 
07. As orações abaixo se encontram na voz passiva, 

assim, sua tarefa consistirá em transformá-las 
para a voz ativa. 
a) Os  prédios serão implodidos pela nova 

construtora. 
b) As bagagens serão enviadas pela comissão 

organizadora do evento. 
c) Eles serão convidados por alguém a se 

retirar do recinto. 
d) As receitas deliciosas serão feitas por elas. 
e) As garotas serão aplaudidas pela plateia. 

 
 


