
A impressão deste material não é obrigatória. 

Vozes verbais 2ª série – GRAMÁTICA – Prof.ª  Sônia 

 
Exercícios 

 

01. (Unifesp 2018) “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.” (2º 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. 

 
02. (Fuvest 2018) 

 

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. 
 

a) No texto, que ideia é sintetizada pela palavra “crise”? 
b) Reescreva a oração “tal como ele era concebido pela Igreja Católica”, empregando a voz ativa e 

fazendo as adaptações necessárias. 
 
03. (Unesp 2017) 

 

De dia, ande na rua com cuidado, olhos bem abertos. Evite falar com estranhos. À noite, não 
saia para caminhar, principalmente se estiver sozinho e seu bairro for deserto. Quando estacionar, 
tranque bem as portas do carro [...]. De madrugada, não pare em sinal vermelho. Se for assaltado, 
não reaja – entregue tudo. 

As noções de segurança e de vida comunitária foram substituídas pelo sentimento de 
insegurança e pelo isolamento que o medo impõe. O outro deixa de ser visto como parceiro ou 
parceira em potencial; o desconhecido é encarado como ameaça. O sentimento de insegurança 
transforma e desfigura a vida em nossas cidades. De lugares de encontro, troca, comunidade, 
participação coletiva, as moradias e os espaços públicos transformam-se em palco do horror, do 
pânico e do medo. 

(Violência urbana, 2003.) 
 

O trecho “As noções de segurança e de vida comunitária foram substituídas pelo sentimento de 
insegurança e pelo isolamento que o medo impõe.” (2º parágrafo) foi construído na voz passiva. Ao 
se adaptar tal trecho para a voz ativa, a locução verbal “foram substituídas” assume a seguinte 
forma: 
a)  substitui.         b)  substituíram.         c)  substituiriam.         d)  substituiu.          e)  substituem. 

 
04. Selecione as colunas quanto às funções de se”: 
 

1. Partícula apassivadora. 
2. Partícula expletiva. 
3. Pronome reflexivo. 
4. Índice de indeterminação do sujeito 

a) (    )  Inscreva-se já! 
b) (    )  Ensina-se violão nesta escola. 
c) (    )  Aspira-se a uma vaga de Medicina na USP. 
d) (    )  Meus convidados foram-se embora assim 

que terminaram de comer. 
 

05. (FGV-2014) 
 

“Os avanços nos sistemas de comunicação tornaram possível que pessoas de diferentes lugares 
passassem a se falar e a estar em contato o tempo todo. As pessoas começaram a viajar mais e, 
com isso, alteraram o seu modo de ver o mundo e de se relacionar”. 
 
As duas ocorrências do pronome “se” sublinhadas indicam, respectivamente, 
a) sujeito indeterminado e sujeito indeterminado. 
b) voz passiva e pronome reflexivo. 
c) pronome reflexivo e pronome reflexivo recíproco. 
d) pronome reflexivo recíproco e pronome reflexivo recíproco. 
e) pronome reflexivo recíproco e índice de indeterminação do sujeito. 


