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Vozes Verbais 
 
1. (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. 
 
 
2. (MACKENZIE) 
Aurélia pousara a mão no ombro do marido (...), colocou-se diante de seu cavalheiro e entregou-
lhe a cintura mimosa. Era a primeira vez, e já tinham mais de seis meses de casados; era a 
primeira vez que o braço de Seixas enlaçava a cintura de Aurélia. 
Explica- se pois o estremecimento que ambos sofreram ao mútuo contato (...). As senhoras não 
gostam da valsa, senão pelo prazer de sentirem-se arrebatadas no turbilhão. (...) Mas é 
justamente aí que o está perigo. Esse enlevo inocente da dança entrega a mulher palpitante, 
inebriada, às tentações do cavalheiro, delicado embora,mas homem, que ela sem querer está 
provocando com o casto requebro de seu talhe e traspassando com as tépidas emanações de 
seu corpo. 
José de Alencar 

Passando a frase “ela sem querer está provocando o cavalheiro” para a voz passiva, a forma 
verbal obtida é: 
a) “estaria sendo provocado”.  
b) “foi provocado”.  
c) “havia sido provocado”. 
d) “tinha provocado”. 
e) “está sendo provocado”. 
 
 
3. (PUC) 
A partir dos seguintes trechos: 
 “… e nunca mais se soube o que era blasfêmia…/dentro dos sons movem-se cores…”, assinale a 
alternativa correta. 
a) o pronome átono se exerce a função de partícula apassivadora na voz passiva analítica. 
b) o pronome átono se exerce a função de partícula apassivadora na voz passiva pronominal. 
c) o pronome átono se exerce a função de partícula apassivadora na voz ativa. 
d) o pronome átono se é parte integrante do verbo. 
e) o pronome átono se exerce a função de pronome reflexivo. 
 
 
4. (UEL) 
Assinale a letra correspondente à alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase 
apresentada. Transpondo para a voz ativa a frase "As datas das provas estavam sendo fixadas 
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pela comissão de exames”, obtém-se a forma verbal:  
a) estava fixando. 
b) fixavam-se. 
c) eram fixadas. 
d) fixava. 
e) estavam fixando. 
 
 
5. (PUC) 
Carnaval 
Maravilha do ruído, encantamento do barulho. Zé Pereira, bumba, bumba. Falsetes azucrinam, 
zombeteiam. Viola chora e espinoteia. Melopeia negra, melosa, feiticeira, candomblé. Tudo é 
instrumento, flautas, violões, reco-recos, saxofones, pandeiros, liras, gaitas e trombetas. 
Instrumentos sem nome inventados subitamente no delírio da improvisação, do ímpeto musical. 
Tudo é encanto. Os sons se sacodem, berram, lutam, arrebentam no ar sonoro dos ventos, vaias, 
klaxons, aços estrepitosos. Dentro dos sons movem-se cores, vivas, ardentes, pulando, 
dançando, desfilando sob o verde das árvores, em face do azul da baía no mundo dourado. 
Dentro dos sons e das cores, movem-se os cheiros, cheiro de negro, cheiro mulato, cheiro 
branco, cheiro de todos os matizes, de todas as excitações e de todas as náuseas. Dentro dos 
cheiros, o movimento dos tatos violentos, brutais, suaves, lúbricos, meigos, alucinantes. Tatos, 
sons, cores, cheiros se fundem em gostos de gengibre, de mendubim, de castanhas, de bananas, 
de laranja, de bocas e de mucosas. Libertação dos sentidos envolventes das massas frenéticas, 
que maxixam, gritam, tresandam, deslumbram, saboreiam, de Madureira à Gávea, na unidade do 
prazer desencadeado.  
(Graça Aranha, A viagem maravilhosa. Apud William Cereja e Thereza Magalhães. Português: 
linguagens. São Paulo: Atual, p.178) 
 
A partir dos seguintes trechos: “… e nunca mais se soube o que era blasfêmia…/dentro dos sons 
movem-se cores…”, assinale a alternativa correta. 
a) o pronome átono se exerce a função de partícula apassivadora na voz passiva analítica. 
b) o pronome átono se exerce a função de partícula apassivadora na voz passiva pronominal. 
c) o pronome átono se exerce a função de partícula apassivadora na voz ativa. 
d) o pronome átono se é parte integrante do verbo. 
e) o pronome átono se exerce a função de pronome reflexivo. 
 
 
6. (MACKENZIE) 
Há exatamente dois anos, parei de fumar. Desde então, só fumei uns três charutos incompletos. 
Em casamentos. E dos bons. Depois de um ano, você é considerado um ex por muitos 
pneumologistas. A vontade passou. Você está com outra cara. A pele melhorou. O otimismo 
reacende. Você até acha que o Brasil tem jeito, que o pessoal reclama de barriga cheia. Falando 
em barriga...  
Você não se importa em engordar um pouquinho? 
Marcelo Rubens Paiva 

Depois de um ano, você é considerado um ex por muitos pneumologistas. Transpondo o trecho 
acima para a voz ativa, o segmento destacado corresponde a: 
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a) pode considerá-lo. 
b) lhe considerarão. 
c) consideram-no. 
d) vão estar considerando-o. 
e) devem considerar-lhe 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


