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LER COM ATENÇÃO: 

VOZES VERBAIS 
A voz verbal indica se o sujeito gramatical é agente ou paciente da ação expressa pelo verbo. 
Existem três vozes do verbo ou vozes verbais no português: a voz ativa, a voz passiva e a voz 

reflexiva. 
Voz ativa 

O verbo está na voz ativa quando o sujeito gramatical é o agente da ação, ou seja, quando o 
sujeito gramatical pratica a ação verbal. 
Exemplos: 
Mariana leu o livro. 
A avó fez o almoço. 
O professor corrigiu as provas dos alunos. 

 
Voz passiva 

O verbo está na voz passiva quando o sujeito gramatical é o paciente da ação, ou seja, quando o 
sujeito gramatical sofre a ação verbal, praticada pelo agente da passiva. 
Exemplos: 
O livro foi lido por Mariana. 
Leu-se o livro. 
O almoço foi feito pela avó. 
Fez-se o almoço. 
 
Existem dois processos distintos de formação da voz passiva: o analítico e o sintético. 

Voz passiva analítica 
É formada por um verbo auxiliar (ser ou estar) + o particípio do verbo principal + agente da 
passiva. 
Exemplos: 
A dança foi coreografada por ela. 
As capas dos cadernos foram enfeitadas pelas crianças. 
Os pacientes serão atendidos pelo médico logo que possível. 

 
Voz passiva sintética 

É formada por um verbo transitivo direto conjugado na 3.ª pessoa + o pronome apassivador se + 
sujeito paciente. 
Exemplos: 
Vendem-se limões. 
Cantam-se canções. 
Finalizou-se o acordo. 

Voz reflexiva 
O verbo está na voz reflexiva quando o sujeito gramatical é ao mesmo tempo agente e paciente 
da ação, ou seja, quando o sujeito gramatical pratica e sofre a ação verbal.  
Exemplos: 

A menina penteia-se todos os dias. 
O cozinheiro feriu-se com a faca. 
Nós olhamo-nos no espelho. 
 

 

Obs: LEMBRE-SE SEMPRE DE VOLTAR AO CONTEÚDO PARA TIRAR SUA DÚVIDA. 



 

Indique se a ação verbal está na voz ativa, passiva, reflexiva: 

 

a) Amarrei-me à árvore. 

b) O boi derrubou a cerca. 

c) Vários animais foram mortos pela poluição. 

d) Marina vestiu-se rapidamente. 

e) Dois assaltantes levaram celulares e dinheiro dos estudantes. 

f) Meu pai trancou todos no quarto. 

g) O menino se feriu com a faca. 

h) Os brindes serão comprados pelo time. 
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 ATIVIDADES 

1- Reconheça as vozes verbais nas seguintes orações: VOZ ATIVA ou VOZ PASSIVA. 

a)    A primavera chegou. 

 

b)    Luís foi elogiado pelos professores. 

 

c)    A situação piorou muito nestes últimos anos. 

  

d)    Não se fica mais triste nesta casa. 

 

e)    Os culpados pelo crime foram presos ontem à noite. 

 

f)     O apartamento da Tiradentes foi vendido com sucesso. 

  

g)    Os fatos foram considerados graves pela população. 

  

h)   Lucas atropelou seu cachorro. 

  

2. Passe as orações para a voz passiva e sublinhe o agente da passiva. 

 

EX:  O professor escreveu toda a matéria. 

        Toda a matéria foi escrita pelo professor. 

 

a) O exército cercou a cidade. 

 

b) O goleiro desviou a bola. 
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ATIVIDADES DE FIXAÇÃO 

 1- Coloque na as orações na voz passiva. Veja o exemplo. 
 

Nem lhe permitiram queixas. 
Queixas não lhe eram permitidos. 

 
a)      O Ford quase o derrubou. 
 
b)       Pedro lê muitos livros todos os anos. 
 
c)      Tua riqueza separou-nos para sempre. 
 
d)      A punhalada derrubou-a. 
 
 
 
 
2-  Coloque o verbo em destaque na voz passiva analítica. Veja: 
 

Quando vê a vaca, o motorista Plínio Sérgio tenta se desviar. 
Quando a vaca é vista, o motorista Plínio tenta se desviar. 

 
a)     Elias segurou o facão na mão. 

 
b)     Eles apanharão facas. 

 
c)     Compram-se livros. 
 
d)     Lucília faria umas batatas fritas. 
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TREINANDO COM ATIVIDADES 
 
1 – Passe os verbos em destaque da voz passiva analítica para a sintética: 
VEJA: 
 
      Os restos da vaca são colocados no chão. 
      Colocam-se os restos da vaca no chão. 
 
a)     Pneus de bicicleta são recauchutados. 

 
b)       Sejam cumpridas as ordens. 

 
c)      O movimento era observado. 

 
d)      Bolos de aniversário são confeccionados. 

 
 
2-  Indique a voz verbal em cada frase de acordo com o código: 

          VA – Voz Ativa  /VPS – Voz Passiva Sintética 
          VR – Voz Reflexiva - VPA – Voz Passiva Analítica 
 
a)      Assistimos a bons filmes durante o verão. (          ) 
b)      Alcançou-se finalmente o nível desejado. (           ) 
c)       Atingiram-se os objetivos estabelecidos. (         ) 
d)      Vários protestos foram registrados durante a cerimônia. (       ) 
e)      O pagador de promessas flagelou-se em público. (         ) 
 
3 – Relacione os verbos ou locuções verbais destacadas às vozes: 
 
       I    - ativa 
       II   - passiva 
       III  - reflexiva 
 
a)      O vento sacudia as janelas fechadas. (     ) 
b)      [...] João foi preso e está incomunicável. (    ) 
c)       [...] a polícia está prendendo todos os elementos suspeitos. (     ) 
d)      Ergui-me, guardei o livro, fui para a mesa onde ficara a xícara. (     ) (     ) 
e)      Eles se olharam de relance. (     ) 
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Associe pelo código: 
 
1 – Voz ativa. 
2 – Voz passiva. 
3 – Voz reflexiva. 
 
a)     (    ) Os maus serão sempre temidos ou odiados. 
b)    (    ) Os tropeiros carregaram as mulas. 

c)     (    ) A cidade foi sitiada pelo inimigo. 
d)    (    ) A cidade esteve sitiada pelo inimigo. 
e)     (    ) A cidade ficou sitiada pelo inimigo. 
f)      (    ) Sitiaram a cidade. 
g)     (    ) A cidade seria sitiada. 
h)    (    ) O diretor se impacientava sem razão. 
i)       (    ) Nós nos afastaremos imediatamente. 
j)       (    ) Dulce traiu-se. 
k)     (    ) Dulce foi traída pelos gestos. 
l)       (    ) Contar-te-ei, agora, os fatos. 

m)  (    ) Talvez as provas sejam corrigidas ainda hoje. 
n)    (    ) O sol se erguia no horizonte. 
 

Retire das orações acima, quando tiver, o agente da passiva  


