
 

 

VOZES VERBAIS 
 
01. (FUVEST SP) Leia o trecho extraído de uma notícia veiculada na internet: 

 
“O carro furou o pneu e bateu no meio fio, então eles foram obrigados a parar. O refém conseguiu acionar 
a população, que depois pegou dois dos três indivíduos e tentaram linchar eles. O outro conseguiu fugir, 
mas foi preso momentos depois por uma viatura do 5º BPM”, afirmou o major. 

Disponível em https://www.gp1.com.br/. 
 
No português do Brasil, a função sintática do sujeito não possui, necessariamente, uma natureza de 
agente, ainda que o verbo esteja na voz ativa, tal como encontrado em: 
a) “O carro furou o pneu”. 
b) “e bateu no meio fio”. 
c) “O refém conseguiu acionar a população”. 
d) “tentaram linchar eles”. 
e) “afirmou o major”. 

 
02. (PUCCamp SP) Todas as vezes, dizia Proust, que um grande artista nasce, é como se o mundo fosse 

criado de novo, porque nós começamos a enxergá-lo conforme ele o mostra. 
 
Transpondo para a voz ativa o segmento destacado, a forma verbal corretamente encontrada é: 
a) tivesse criado 
b) criasse 
c) pudesse criar 
d) criou 
e) criara 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 3     
 

Aborto, porte de armas e o presidente Donald Trump foram alguns dos assuntos que dominaram a primeira 
audiência de confirmação do juiz conservador Brett Kavanaugh para a Suprema Corte dos Estados Unidos, 
realizada em meio a protestos de ativistas e tentativas de adiamento do processo por parte de democratas. 

Kavanaugh passará por mais dois dias de sabatina, na quarta e na quinta, e testemunhas contra e a favor 
do juiz devem ser ouvidas na sexta. 

(Folha de S.Paulo, 04/09/2018) 
 
03. (ESPM SP) Assinale a afirmação correta sobre o trecho: “... testemunhas contra e a favor do juiz 

devem ser ouvidas na sexta...” A frase está: 
a) na voz passiva analítica, enfatizando o sujeito paciente “testemunhas”, alvo do processo verbal. 
b) na voz ativa, enfatizando o agente indeterminado do processo expresso pelo verbo. 
c) na voz passiva sintética e, se transpuséssemos para a voz ativa, teríamos “devem ouvir testemunhas 

contra e a favor do juiz na sexta”, enfatizando o sujeito indeterminado. 
d) na voz passiva analítica e, se transpuséssemos para a voz ativa, teríamos “ouvirão testemunhas contra 

e a favor do juiz na sexta”, realçando o sujeito indeterminado na ação de ouvir. 
e) na voz passiva e, se transpuséssemos para a voz ativa, teríamos “deverão ouvir testemunhas contra e 

a favor do juiz na sexta”, dando destaque em “testemunhas”. 
 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 4     
 

CONSIDERE A OBRA LIVRO DOS SONETOS, DE VINICIUS DE MORAES. 
 

O VERBO NO INFINITO 
 

Ser criado, gerar-se, transformar 
O amor em carne e a carne em amor; nascer 
Respirar, e chorar, e adormecer 
E se nutrir para poder chorar 

 
5 Para poder nutrir-se; e despertar 

Um dia à luz e ver, ao mundo e ouvir 
E começar a amar e então sorrir 
E então sorrir para poder chorar. 
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E crescer, e saber, e ser, e haver 
10 E perder, e sofrer, e ter horror 

De ser e amar, e se sentir maldito 
E esquecer tudo ao vir um novo amor 
E viver esse amor até morrer 
E ir conjugar o verbo no infinito... 

VINICIUS DE MORAES 
 
04. (UERJ) No verso 1, a combinação das vozes passiva e reflexiva produz um efeito poético. 

Esse efeito confere ao sujeito pressuposto do poema, em relação a si mesmo, a possibilidade de: 
a) alienação 
b) invenção 
c) resignação 
d) cooperação 

 
TEXTO: 4 - Comum à questão: 5     
 

Leia o trecho do livro Casa-grande e senzala, de Gilberto Freyre. 
 

Mas a casa-grande patriarcal não foi apenas fortaleza, capela, escola, oficina, santa casa, harém, convento 
de moças, hospedaria. Desempenhou outra função importante na economia brasileira: foi também banco. 
Dentro das suas grossas paredes, debaixo dos tijolos ou mosaicos, no chão, enterrava-se dinheiro, guardavam-
se joias, ouro, valores. Às vezes guardavam-se joias nas capelas, enfeitando os santos. Daí Nossas Senhoras 
sobrecarregadas à baiana de teteias, balangandãs, corações, cavalinhos, cachorrinhos e correntes de ouro. Os 
ladrões, naqueles tempos piedosos, raramente ousavam entrar nas capelas e roubar os santos. É verdade que 
um roubou o esplendor e outras joias de São Benedito; mas sob o pretexto, ponderável para a época, de que 
“negro não devia ter luxo”. Com efeito, chegou a proibir-se, nos tempos coloniais, o uso de “ornatos de algum 
luxo” pelos negros. 

(In: Silviano Santiago (coord.).  Intérpretes do Brasil, 2000.) 
 
05. (UNIFESP SP) Ao se transpor a frase “Às vezes guardavam-se joias nas capelas, enfeitando os santos.” 

(1º parágrafo) para a voz passiva analítica, o termo sublinhado assume a seguinte forma: 
a) seriam guardadas. 
b) fossem guardadas. 
c) foram guardadas. 
d) eram guardadas. 
e) são guardadas. 

 
TEXTO: 5 - Comum à questão: 6     
 
Leia o texto de Bernadette Siqueira Abrão. 
 

Rousseau explica, em Do Contrato, a saída do estado de natureza apelando para uma hipótese: os homens 
teriam chegado a um ponto em que os obstáculos à sua conservação sobrepujaram as forças de que cada 
indivíduo dispõe para manter-se. Não têm outra saída, portanto, a não ser se unir, para juntar suas forças. 
Mas, como a força e a liberdade de cada indivíduo são os instrumentos primordiais de sua conservação no 
estado de natureza, a solução prevista leva a um impasse: como empenhá-las sem prejudicar e sem 
negligenciar os cuidados que a si mesmo cada um deve? Para resolver a questão e efetuar o pacto, o homem 
precisa encontrar “uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado com 
toda a força comum, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece, contudo, a si mesmo, permanecendo 
assim tão livre quanto antes”. 

Esse pacto exige a alienação1 total de cada associado, com todos os seus direitos, à comunidade. Mas 
“cada um dando-se a todos não se dá a ninguém”, e recebe o equivalente a tudo o que alienou e maior força 
para conservar o que tem. Todos ganham e ninguém perde, e o homem deixa o estado de natureza para 
ingressar na sociedade civil, em que são necessárias regras para a sobrevivência. 

(História da Filosofia, 1999.) 
1 alienação: renúncia, abandono. 
 
06. (FCM Santa Casa SP) “os obstáculos à sua conservação sobrepujaram as forças de que cada indivíduo 

dispõe para manter-se” (1º parágrafo) 
 

Passada à voz passiva, a oração centrada no termo sublinhado apresentará a forma verbal 
a) foram sobrepujadas. 
b) são sobrepujadas. 
c) sobrepujam. 
d) sobrepujaram. 
e) eram sobrepujadas. 
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TEXTO: 6 - Comum à questão: 7     
01 Recebi consulta de um amigo que tenta 02 deslindar segredos da língua para 03 estrangeiros que querem 

aprender português. 04 Seu problema: “se digo em uma sala de aula: 05 ‘Pessoal, leiam o livro X’, como explicar 
a 06 concordância? Certamente, não se diz 07 ‘Pessoal, leia o livro X’". 

08 Pela pergunta, vê-se que não se trata de 09 fornecer regras para corrigir eventuais 10 problemas de 
padrão. Trata-se de entender 11 um dado que ocorre regularmente, mas que 12 parece oferecer alguma 
dificuldade de análise. 

13 Em primeiro lugar, é óbvio que se trata de 14 um pedido (ou de uma ordem) mais ou 15 menos informal. 
Caso contrário, não se usaria 16 a expressão “pessoal”, mas talvez “Senhores” 17 ou “Senhores alunos”. 

18 Em segundo lugar, não se trata da tal 19 concordância ideológica, nem de silepse 20 (hipóteses previstas 
pela gramática para 21 explicar concordâncias mais ou menos 22 excepcionais, que se devem menos a fatores 23 
sintáticos e mais aos semânticos; exemplos 24 correntes do tipo “A gente fomos” e “o 25 pessoal gostaram” se 
explicam por esse 26 critério). Como se pode saber que não se 27 trata de concordância ideológica ou de 28 
silepse? A resposta é que, nesses casos, o29 verbo se liga ao sujeito em estrutura sem 30 vocativo, 
diferentemente do que acontece 31 aqui. E em casos como “Pedro, venha cá”, 32 “venha” não se liga a “Pedro”, 
mesmo que 33 pareça que sim, porque Pedro não é o sujeito. 

34 Para tentar formular uma hipótese mais 35 clara para o problema apresentado, talvez se 36 deva admitir 
que o sujeito de um verbo pode 37 estar apagado e, mesmo assim, produzir 38 concordância. O ideal é que se 
mostre que o 39 fenômeno não ocorre só com ordens ou 40 pedidos, e nem só quando há vocativo. 41 Vamos por 
partes: a) é normal, em 42 português, haver orações sem sujeito 43 expresso e, mesmo assim, haver flexão 44 
verbal. Exemplos correntes são frases como 45 “chegaram e saíram em seguida”, que todos 46 conhecemos das 
gramáticas; b) sempre que 47 há um vocativo, em princípio, o sujeito pode 48 não aparecer na frase. É o que 
ocorre em 49 “meninos, saiam daqui”; mas o sujeito pode 50 aparecer, pois não seria estranha a sequência 51 
“meninos, vocês se comportem”; c) se forem 52 aceitas as hipóteses a) e b) (diria que são 53 fatos), não seria 
estranho que a frase 54 “Pessoal, leiam o livro X” pudesse ser tratada 55 como se sua estrutura fosse “Pessoal, 
vocês 56 leiam o livro x”. Se a palavra “vocês” não 57 estivesse apagada, a concordância se 58 explicaria 
normalmente; d) assim, o problema 59 real não é a concordância entre “pessoal” e 60 “leiam”, mas a passagem 
de “pessoal” a 61 “vocês”, que não aparece na superfície da 62 frase. 

63 Este caso é apenas um, dentre tantos 64 outros, que nos obrigariam a considerar na 65 análise elementos 
que parecem não estar na 66 frase, mas que atuam como se lá estivessem. 

Adaptado de: POSSENTI, Sírio. Malcomportadas línguas. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. p. 85-86. 
 
07. (UFRGS) Assinale a alternativa que apresenta uma oração na voz passiva. 

a) mesmo que pareça que sim, [...] (Refs. 32-33). 
b) é normal, em português, haver orações sem sujeito expresso [...] (Refs. 41-43). 
c) Exemplos correntes são frases como “chegaram e saíram em seguida”, [...] (Refs. 44-45). 
d) não seria estranha a sequência “meninos, vocês se comportem”; [...] (Refs. 50-51). 
e) se forem aceitas as hipóteses a) e b) [...] (Refs. 51-52). 

 
TEXTO: 7 - Comum à questão: 8     
 
Leia o trecho do ensaio “A transitoriedade”, de Sigmund Freud (1856-1939). 
 

Algum tempo atrás, fiz um passeio por uma rica paisagem num dia de verão, em companhia de um poeta 
jovem, mas já famoso. O poeta admirava a beleza do cenário que nos rodeava, porém não se alegrava com ela. 
Era incomodado pelo pensamento de que toda aquela beleza estava condenada à extinção, pois desapareceria 
no inverno, e assim também toda a beleza humana e tudo de belo e nobre que os homens criaram ou poderiam 
criar. Tudo o mais que, de outro modo, ele teria amado e admirado, lhe parecia despojado de valor pela 
transitoriedade que era o destino de tudo. 

(Introdução ao narcisismo, 2010. Adaptado.) 
 
08. (UNESP SP) Reescreva o trecho “Era incomodado pelo pensamento de que toda aquela beleza estava 

condenada à extinção” (1º parágrafo) na voz ativa. 
 
TEXTO: 8 - Comum à questão: 9     
 
Leia o trecho do livro Bem-vindo ao deserto do real!, de Slavoj Žižek. 
 

Numa antiga anedota que circulava na hoje falecida República Democrática Alemã, um operário alemão 
consegue um emprego na Sibéria; sabendo que toda correspondência será lida pelos censores, ele combina 
com os amigos: “Vamos combinar um código: se uma carta estiver escrita em tinta azul, o que ela diz é 
verdade; se estiver escrita em tinta vermelha, tudo é mentira.” Um mês depois, os amigos recebem uma carta 
escrita em tinta azul: “Tudo aqui é maravilhoso: as lojas vivem cheias, a comida é abundante, os apartamentos 
são grandes e bem aquecidos, os cinemas exibem filmes do Ocidente, há muitas garotas, sempre prontas para 
um programa – o único senão é que não se consegue encontrar tinta vermelha.” Neste caso, a estrutura é mais 
refinada do que indicam as aparências: apesar de não ter como usar o código combinado para indicar que tudo 
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o que está dito é mentira, mesmo assim ele consegue passar a mensagem. Como? Pela introdução da 
referência ao código, como um de seus elementos, na própria mensagem codificada. 

(Bem-vindo ao deserto do real!, 2003.) 
 
09. (UNESP SP) “Um mês depois, os amigos recebem uma carta escrita em tinta azul [...].” 

Assinale a alternativa que expressa, na voz passiva, o conteúdo dessa oração. 
a) Um mês depois, uma carta escrita em tinta azul seria recebida pelos amigos. 
b) Os amigos deveriam ter recebido, um mês depois, uma carta escrita em tinta azul. 
c) Um mês depois, uma carta escrita em tinta azul foi recebida pelos amigos. 
d) Um mês depois, uma carta escrita em tinta azul é recebida pelos amigos. 
e) Os amigos receberiam, um mês depois, uma carta escrita em tinta azul. 

 
10. (ACAFE SC) Na frase “Que miragens vê o iluminado no fundo de sua iluminação? [...] E por que nos seduz 

a ilha?” (Carlos Drummond de Andrade), a transposição dos verbos para a voz passiva resultará em:  
a) Que miragens eram vistas pelo iluminado no fundo de sua iluminação? [...] E por que nós éramos 

seduzidos pela ilha?  
b) Que miragens são vistas pelo iluminado no fundo de sua iluminação? [...] E por que nós fomos 

seduzidos pela ilha?  
c) Que miragens foram vistas pelo iluminado no fundo de sua iluminação? [...] E por que nós somos 

seduzidos pela ilha?  
d) Que miragens são vistas pelo iluminado no fundo de sua iluminação? [...] E por que nós somos 

seduzidos pela ilha? 
 
TEXTO: 9 - Comum à questão: 11     
 

Em 2010, cientistas realizaram um experimento especialmente tocante com ratos. Eles trancaram um rato 
numa gaiola minúscula, colocaram-na dentro de um compartimento maior e deixaram que outro rato vagasse 
livremente por esse compartimento. O rato engaiolado demonstrou sinais de estresse, o que fez com que o rato 
solto também demonstrasse sinais de ansiedade e estresse. Na maioria dos casos, o rato solto tentava ajudar 
seu companheiro aprisionado e, depois de várias tentativas, conseguia abrir a gaiola e libertar o prisioneiro. Os 
pesquisadores repetiram o experimento, dessa vez pondo um chocolate no compartimento. O rato livre tinha de 
escolher entre libertar o prisioneiro e ficar com o chocolate só para ele. Muitos ratos preferiram primeiro soltar 
o companheiro e dividir o chocolate (embora uns poucos tenham mostrado mais egoísmo, provando com isso 
que alguns ratos são mais maldosos que outros). 

Os céticos descartaram essas conclusões, alegando que o rato livre liberta o prisioneiro não por ser movido 
por empatia, mas simplesmente para parar com os incomodativos sinais de estresse apresentados pelo 
companheiro. Os ratos seriam motivados pelas sensações desagradáveis que sentem e não buscam nada além 
de exterminá-las. Pode ser. Mas poderíamos dizer o mesmo sobre nós, humanos. Quando dou dinheiro a um 
mendigo, estou reagindo às sensações desagradáveis que sua visão provoca em mim? Realmente me importo 
com ele, ou só quero me sentir melhor? 

(Homo Deus, 2016.) 
 
11. (FAMEMA SP) “Os ratos seriam motivados pelas sensações desagradáveis que sentem” (2º parágrafo) 

Assinale a alternativa que expressa, na voz ativa, o conteúdo dessa oração. 
a) As sensações desagradáveis que sentem motivam os ratos. 
b) As sensações desagradáveis que sentem motivariam os ratos. 
c) As sensações desagradáveis que sentem motivaram aos ratos. 
d) Os ratos são motivados pelas sensações desagradáveis que sentem. 
e) Os ratos teriam sido motivados pelas sensações desagradáveis que sentem. 

 
TEXTO: 10 - Comum à questão: 12     

UM NOVO JEITO DE FAZER POLÍTICA 
 

Um país que confie em seus políticos e políticos que representem seus eleitores. Esse é o pensamento que 
perpassa a origem de todos os novos movimentos políticos que surgiram no Brasil no último ano. Eles têm 
como objetivo reduzir a distância entre a população e a política e são formados por jovens engajados, que 
fazem parte de uma geração que estudou para batalhar por uma nova democracia.  

Os novos grupos propõem mudanças, desenvolvem mecanismos para recuperar a ética, incentivam o 
surgimento de novos nomes para ocupar cargos públicos e pressionam o Congresso para aprovar as 
transformações que desejam colocar em prática. “O que há de novo nisso tudo é que o desejo por uma maior 
participação nas tomadas de decisão vem acompanhado por novas ferramentas que nos permitem ultrapassar 
as velhas barreiras da ação coletiva”, afirma Ricardo Borges Martins, cientista social, articulador de diversos 
movimentos e coordenador do grupo Reforma Que Queremos. “A revolução digital é um marco de repercussões 
profundas para a democracia”, diz. (...)  

Nos últimos anos, os escândalos de corrupção desencadearam uma forte crise de representatividade que 
abalou políticos e partidos. Segundo uma pesquisa que acaba de ser divulgada pela Transparência 
Internacional, 78% dos brasileiros acreditam que a corrupção aumentou nos últimos 12 meses. “Há um 
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desencantamento com a política institucional e uma percepção de que todos os partidos agem de forma ilícita”, 
afirma Esther Solano, doutora em Ciências Sociais e pesquisadora da Unifesp. Mudar esse quadro exige novas 
formas de atuação, capazes de vencer a inércia e o ceticismo que abala parte da sociedade. Um levantamento 
do Instituto Update mapeou 700 iniciativas que reduzem a distância entre a sociedade e o poder público em 
toda a América Latina. O grande diferencial desses novos grupos é que eles se estruturam sem as inclinações 
político-partidárias de antes. Preocupados em transformar temas complexos em assuntos palatáveis, se 
empenham em facilitar o acesso da população às instâncias políticas. “Eles desejam reconstruir a cultura 
política de uma forma inovadora e têm a missão pedagógica de mostrar que o cidadão é parte desse processo”, 
diz Esther. Ao mesmo tempo em que nunca houve tantos meios de cobrar transparência da classe política, a 
dúvida sobre “quem nos representa” é cada vez mais evidente. “Entre o prometido e o executado há um trajeto 
de quatro anos e uma falta de capacidade para monitorar as ações dos governantes”, afirma Wagner de Melo 
Romão, cientista político e pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Participação, Movimentos Sociais e Ação 
Coletiva da Unicamp. “Existe uma clara tendência de que o Estado deve se abrir”, diz. (...)  

Modificar a cultura política de forma suprapartidária e ainda mais participativa é a ambição desses novos 
militantes, que enxergam a tecnologia como aliada para exercer a cidadania. “Esses movimentos ganham força 
em uma sociedade cada vez mais conectada, com dinâmicas menos dependentes de estruturas tradicionais de 
poder e com uma demanda universal por abertura e transparência”, diz Martins. São coletivos com menos 
coesão ideológica e mais pragmatismo e autonomia. Em julho, um grupo de amigos de diferentes vertentes 
ideológicas lançou um manifesto na internet convocando uma nova geração para renovar a política. 
“Percebemos que existe uma demanda reprimida na população, sobretudo, nos jovens”, afirma José Frederico 
Lyra Netto, 33 anos, consultor, engenheiro e co-fundador do movimento Acredito. (...).  

Ainda que a tecnologia seja o grande diferencial desses novos coletivos para ampliar o alcance e as formas 
de exercer a cidadania, nada substitui a troca de ideias em campo. (...) 

Agora, esses movimentos reúnem todos os esforços para tornar o debate mais qualificado em 2018, mas, 
ainda assim, as dificuldades a serem enfrentadas não são poucas. “Será um período interessante para verificar 
o posicionamento de cada um deles em um ambiente extremamente polarizado”, diz Romão, da Unicamp. “O 
grande desafio, porém, será ir além do temporário e construir uma atuação contínua.” Na prática, segundo o 
especialista, mudanças políticas requerem tempo para se consolidar. Além disso, esses coletivos terão de 
enfrentar representantes já bem instalados em suas bases de eleitores e grupos políticos com recursos 
econômicos – o que lhes impõe o desafio de ultrapassar a efemeridade. No que depender dos novos 
movimentos, disposição e planejamento não vão faltar. “Precisamos, com urgência, superar a onda de 
intolerância que vem se intensificando no País desde 2014”, diz Martins. “E o que os movimentos têm mostrado 
é que problemas da democracia só serão resolvidos com mais democracia. A solução para a política é mais 
política, e não o contrário.”  

(PEREZ, Fabíola. Um novo jeito de fazer política. Isto é. Edição Nº 2497 de 12.10.2017) 
 
12. (FCM PB) Leia as afirmativas abaixo e assinale com V as verdadeiras e com F, as falsas: 

(   ) Em “[...] são formados por jovens engajados, que fazem parte de uma geração [...]’, a estrutura 
oracional destacada se encontra na voz passiva.  

(   ) Em “[...] se empenham em facilitar o acesso da população às instâncias políticas [...], a ocorrência 
da crase na expressão destacada é facultativa.  

(   ) No fragmento “Existe uma clara tendência [...]”, a expressão em destaque exerce a mesma função 
sintática da destacada em “Ao mesmo tempo em que nunca houve tantos meios [...]”.  

(   ) No fragmento “Esses movimentos ganham uma força em sociedade cada vez mais conectada com 
dinâmicas menos dependentes [...]”, a palavra em destaque exerce a função circunstancial em 
relação à forma verbal “ ganham”.  

(   ) Em “[...] o que lhes impõe o desafio [...]”, o elemento em destaque retoma as expressões 
“representantes já bem instalados” e “e grupos políticos”.  

 
A sequência correta é:  
a) F F F F F  
b) V F F F F  
c) F V V V V  
d) V V V V V  
e) V F V F V  

 
13. (PUCCamp SP) As telas de plasma, o processo digital e a interface com a informática foram dotando a TV 

de muitos outros recursos, até que, bem mais tarde, tivesse que enfrentar a concorrência de outras telas, 
muito menores, portáteis, disponíveis nos celulares, carregados de aplicativos e serviços. Apesar disso, 
nada indica que a curto prazo desapareçam da casa os aparelhos de TV, enriquecidos agora por incontáveis 
dispositivos. 
 
Considerado o trecho acima, em seu contexto, comenta-se apropriadamente: 
a) A forma verbal tivesse exprime uma condição, considerada hipotética. 
b) A substituição de bem mais tarde por “posteriormente” mantém todos os traços de sentido da 

formulação original. 
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c) A palavra destacada em muitos outros recursos constitui força de expressão, porque nenhum outro 
recurso foi mencionado anteriormente na frase ou no período final do parágrafo 3. 

d) Transpondo a frase As telas de plasma, o processo digital e a interface com a informática foram 
dotando a TV de muitos outros recursos para a voz passiva, tem-se corretamente a forma verbal “foi 
sendo dotada”. 

e) Em seguida à enumeração de elementos que propiciaram o ganho de recursos para a TV, surge a 
expressão até que, anunciando com antecipação que as vantagens agregadas chegariam a seu ponto 
máximo. 

 
TEXTO: 12 - Comum à questão: 14     
 
Leia o texto. 
 

No Brasil colonial, o indissolúvel vínculo do matrimônio, tal como ele era concebido pela Igreja Católica, 
nem sempre terminava com a morte natural de um dos cônjuges. A crise do casamento assumia várias formas: 
a clausura das mulheres, enquanto os maridos continuavam suas vidas; a separação ou a anulação do 
matrimônio decretadas pela Igreja; a transgressão pela bigamia ou mesmo pelo assassínio do cônjuge. 

Maria Beatriz Nizza da Silva, História da Família no Brasil Colonial. Adaptado. 
 
14. (FUVEST SP) Reescreva a oração “tal como ele era concebido pela Igreja Católica”, empregando a voz 

ativa e fazendo as adaptações necessárias. 
 
TEXTO: 13 - Comum à questão: 15     
 

Leia o trecho de um artigo do livro O mundo assombrado pelos demônios, do astrônomo e divulgador 
científico Carl Sagan (1934-1996). 
 

Nós criamos uma civilização global em que os elementos mais cruciais – o transporte, as comunicações e 
todas as outras indústrias, a agricultura, a medicina, a educação, o entretenimento, a proteção ao meio 
ambiente e até a importante instituição democrática do voto – dependem profundamente da ciência e da 
tecnologia. Também criamos uma ordem em que quase ninguém compreende a ciência e a tecnologia. É uma 
receita para o desastre. 

A candle in the dark é o título de um livro corajoso, baseado em grande parte na Bíblia, escrito por Thomas 
Ady e publicado em Londres em 1656, que ataca a caça às bruxas, então na ordem do dia, tachando-a de 
fraude “para enganar o povo”. Qualquer doença ou tempestade, qualquer coisa fora do comum, era atribuída à 
bruxaria. As bruxas devem existir, escreveu Ady, citando a argumentação dos “negociantes de bruxas”, “do 
contrário como é que essas coisas existem ou vêm a acontecer?”. Durante grande parte de nossa história 
tínhamos tanto medo do mundo exterior, com seus perigos imprevisíveis, que aceitávamos de bom grado 
qualquer coisa que prometesse suavizar ou atenuar o terror por meio de explicações. A ciência é uma tentativa, 
em grande parte bem-sucedida, de compreender o mundo, de controlar as coisas, de ter domínio sobre nós 
mesmos, de seguir um rumo seguro. A microbiologia e a meteorologia explicam hoje o que, há alguns séculos, 
era considerado causa suficiente para queimar mulheres na fogueira. 

(O mundo assombrado pelos demônios, 2006. Adaptado.) 
 
15. (UEFS BA) “A microbiologia e a meteorologia explicam hoje o que, há alguns séculos, era considerado 

causa suficiente para queimar mulheres na fogueira.” (2o parágrafo) 
 
Na voz passiva, o trecho transcrito assume a seguinte redação: 
a) O que, há alguns séculos, era considerado causa suficiente para queimar mulheres na fogueira é 

explicado hoje pela microbiologia e pela meteorologia. 
b) A microbiologia e a meteorologia explicariam hoje o que, há alguns séculos, era considerado causa 

suficiente para queimar mulheres na fogueira. 
c) O que, há alguns séculos, era considerado causa suficiente para queimar mulheres na fogueira seria 

explicado hoje pela microbiologia e pela meteorologia. 
d) A microbiologia e a meteorologia explicaram hoje o que, há alguns séculos, era considerado causa 

suficiente para queimar mulheres na fogueira. 
e) O que, há alguns séculos, era considerado causa suficiente para queimar mulheres na fogueira foi 

explicado hoje pela microbiologia e pela meteorologia. 
 
16. (EsPCEX) Marque a alternativa que mostra a voz passiva pronominal. 

a) Necessita-se de água potável para 35 milhões de brasileiros. 
b) Acredita-se que a coleta de esgoto, em todo o mundo, seja um problema grave. 
c) Trata-se de apenas 39% de todo o esgoto gerado pela população. 
d) Identificou-se importante avanço na questão do saneamento. 
e) Pode-se caminhar alguns passos em direção à garantia do acesso a esses serviços. 
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TEXTO: 15 - Comum à questão: 17     
Leia o texto de Georges Jean. 
 

A história do antigo Egito teria ficado, sem dúvida, em grande parte desconhecida ou obscura, se 
Champollion e os egiptólogos não tivessem penetrado no segredo da escrita “hieroglífica” que recobre os 
inumeráveis monumentos do vale e do delta do Nilo. 

Esta escrita, ao contrário da cuneiforme – austera, geométrica, abstrata –, é fascinante, poética e 
realmente viva. Porque é feita de desenhos admiravelmente estilizados: cabeças humanas, pássaros, animais 
diversos, plantas e flores. 

Sumérios e egípcios habitavam a mesma região do mundo e suas civilizações apresentavam muitos pontos 
em comum. Por essa razão, os pesquisadores ainda se interrogam sobre eventuais equivalências entre os 
pictogramas de uns e os hieróglifos de outros. Contudo, por enquanto, ainda se está no terreno das hipóteses e 
a pesquisa está longe de ser concluída. 

Segundo os antigos egípcios, foi o próprio deus Thot quem teria criado a escrita, dando-a depois aos 
homens. A palavra “hieróglifo”, que designa os caracteres da escrita egípcia, significa, de fato, “escrita dos 
deuses” (do grego hieros, “sagrado”, e gluphein, “gravar”). 

Os primeiros documentos contendo inscrições em hieróglifos remontam ao terceiro milênio a.C.; porém, 
parece que a escrita surgiu antes. Em todo caso, não sofreu nenhuma transformação notável até 
aproximadamente 390 d.C., nem mesmo quando o Egito estava sob o domínio romano. Simplesmente, o 
número de símbolos cresceu, passando de setecentos a cinco mil, no momento da ocupação romana. 

(A escrita: memória dos homens, 2008. Adaptado.) 
 
17. (UEFS BA) “Sumérios e egípcios habitavam a mesma região” (3º parágrafo) 

Passada à voz passiva e mantido o sentido original, a oração transforma-se em: 
a) A mesma região habitavam sumérios e egípcios. 
b) A mesma região era habitada por sumérios e egípcios. 
c) A mesma região foi habitada por sumérios e egípcios. 
d) A mesma região habitava sumérios e egípcios. 
e) A mesma região é habitada por sumérios e egípcios. 

 
18. (Unicentro PR) Passando a frase: “Ela havia feito muitos doces de leite para a festa” para a voz passiva, 

obtém-se: 
a) Doces de leite para a festa foram feitos. 
b) Muitos doces de leite para a festa haviam sido feitos por ela. 
c) Fizeram-se muitos doces de leite por ela para a festa. 
d) Muitos doces de leite havia ela feito para a festa. 
e) Para a festa ela fez muitos doces de leite. 

 
19. (UNIFESP SP) “Em sua teoria da relatividade geral, ele mostrou que a presença de massa (ou de 

energia) também influencia a passagem do tempo, embora esse efeito seja irrelevante em nosso dia 
a dia.” (4º parágrafo) 
Ao se converter o trecho destacado para a voz passiva, o verbo “influencia” assume a seguinte forma: 
a) é influenciada. 
b) foi influenciada. 
c) era influenciada. 
d) seria influenciada. 
e) será influenciada. 

 
20. (FAMEMA SP) “Os habitantes desta terra já tiraram todos os poderes do rei”. 

Assinale a alternativa que expressa, na voz passiva, o conteúdo dessa oração. 
a) Todos os poderes do rei já tiraram os habitantes desta terra. 
b) Os habitantes desta terra já tiram todos os poderes do rei. 
c) Os habitantes desta terra já foram tirados por todos os poderes do rei. 
d) Todos os poderes do rei já foram tirados pelos habitantes desta terra. 
e) Todos os poderes do rei já são tirados pelos habitantes desta terra. 
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GABARITO:   
 
01. A 
 
02. B 
 
03. A 
 
04. B 
 
05. D 
 
06. A 
 
07. E 
 
08. Transposição para voz ativa: Incomodava-o o pensamento de que toda aquela beleza estava condenada à 

extinção. 
ou 
O pensamento de que toda aquela beleza estava condenada à extinção incomodava-o. 
* Deve-se observar que o tempo composto “estava condenada”, com verbo auxiliar estar, pode, segundo 
gramáticos, ser considerado voz passiva analítica. Porém a transposição alteraria o sentido do texto, visto 
que o poeta é o agente da ação que acredita na efemeridade do belo. Na passagem, esse agente se 
perderia, tornando-se sujeito indeterminado: Incomodava-o o pensamento de que condenavam toda 
aquela beleza à extinção. 

 
09. D 
 
10. D 

Justificativa: Na frase de Drummond, os verbos na voz ativa estão no presente do indicativo e concordam 
na terceira pessoa do singular com os sujeitos “o iluminado” e “a ilha”, respectivamente. Na transposição 
para a voz passiva, o verbo “ser” (auxiliar) deve ficar também no presente do indicativo e o que objeto 
direto passa a ser sujeito com o qual o verbo passa a concordar; e o que era sujeito passa a exercer a 
função de agente da passiva. Sendo assim, a transposição correta é: “Que miragens são vistas pelo 
iluminado no fundo de sua iluminação? [...] E por que nós somos seduzidos pela ilha?” 

 
11. B 
 
12. B 
 
13. D 
 
14. Passando-se a frase na voz passiva para a ativa, tem-se: “tal como a Igreja Católica o concebia (ou 

concebia-o). O pronome oblíquo “o” refere-se a “vínculo do matrimônio”. 
 
15. A 
 
16. D 
 
17. B 
 
18. B 
 
19. A 
 
20. D 
 
 


