VOZ
É a maneira como se apresenta a ação expressa pelo verbo em relação ao sujeito.
Tal relação pode ser de atividade, de passividade ou de atividade e passividade ao
mesmo tempo. Desta forma, são três as vozes verbais:
1) ativa – nela, o sujeito se diz agente, porque é praticante da ação verbal. Ex.:
Penteei os cabelos.
2) passiva – nela, o sujeito se diz paciente, porque é o recebedor da ação
verbal. Ex.: Os cabelos foram penteados por mim.
A voz passiva pode ser:
a) analítica – formada com os verbos ser, estar e ficar, seguidos de
particípio. Ex.: O cabelo foi penteado por mim.
b) sintética – formada com um verbo transitivo direto acompanhado do
pronome se, que se diz apassivador. Ex.: Penteou-se o cabelo.
3) reflexiva – nela, o sujeito se diz agente e paciente, pois é ao mesmo tempo
o praticante e o recebedor da ação verbal. Ex.: Penteei-me.
EXERCÍCIOS:
1) Identifique a voz ativa, a passiva e a reflexiva:
a) A mulher se matou.
b) O boi foi morto.
c) O menino se feriu com a faca.
d) Tranquei todos no quarto.
e) Ela se vestiu apressada.
f) Tranquei-me no quarto.
g) Barbeio-me diariamente.
h) Sou barbeado diariamente.
i) Freei o carro bruscamente.
j) O carro foi freado bruscamente.

2) Passe para a voz pasiva analítica:
a) Os meninos deixavam os livros na carteira.
b) O professor interrompeu a aula.
c) Os garotos enfurecem o professor.
d) Alguém interromperá a aula.
e) Ninguém previu o dia de amanhã.
f) Todos pagariam as despesas.
g) Matei os pernilongos.
h) Escrevi a carta.
i) Encobri tudo.
j) Vimos qualquer coisa.

3) Passe para a voz passiva sintética:
a) Os livros eram deixados na carteira.
b) Vários animais são mortos.
c) Milhares de peixes são pescados neste rio.
d) Muitos cabelos foram arrancados.
e) O material será posto no lugar.
f) O Papa será visto na televisão.
g) Aqui são dadas muitas aulas particulares.
h) Serão feitos novos investimentos.
i) Os professores seriam remunerados condignamente.
j) Todos os portões do estádio foram abertos.

4) Passe para a voz passiva analítica o que estiver na passiva sintética e viceversa:
a) Alugam-se casas, mas exigem-se fiadores.
b) As cargas foram lançadas ao mar.
c) Muitos terrenos são vendidos aqui.
d) Puseram-se as frutas em cima da mesa.
e) As flores são postas nos vasos da varanda.
5) Use os verbos em destaque nos tempos simples da voz passiva:
a) O automóvel comprar em 2019.
b) A nota fiscal enviar ao destinatário somente amanhã.
c) Os fregueses enganar pelo comerciante quando fossem comprar na loja.
d) As donas de casa roubar pelos moleque na feira, quando estivessem
distraídas.

Respostas:
1) Identifique a voz pasiva, ativa e reflexiva
a) Reflexiva
b) Pasiva
c) Reflexiva
d) Ativa.
e) Reflexiva
f) Reflexiva
g) Reflexiva
h) Pasiva.
i) Ativa.
j) Pasiva.
2) Passe para voz passiva analítica:
a) Os livros eram deixados na carteira pelos meninos.
b) A aula foi interrupta pelo professor.
c) O professor é enfurecido pelos alunos.
d) A aula será interrupta por alguém.
e) O dia de amanhã não foi previsto por ninguém.
f) As despesas seriam pagas por todos.
g) Os pernilongos foram mortos por mim.
h) A carta foi escrita por mim.
i) Tudo foi encoberto por mim.
j) Qualquer coisa foi vista por nós.
3) Passe para a voz passiva sintética:
a) Deixavam-se os livros na carteira.
b) Matam-se vários animais.
c) Pescam-se milhares de peixes neste rio.
d) Arrancaram-se muitos cabelos.
e) Pôr-se-á o material no lugar.
f) Ver-se-á O Papa na televisão.

g) Dão-se muitas aulas particulares aqui.
h) Investir-se-ão novos investimentos.
i) Remunerar-se-iam os professores condignamente.
j) Abriram-se todos os portões do estádio.
4) Passe para a voz passiva analítica o que estiver na passiva sintética e viceversa:
a) Casas são alugadas, mas se exigem fiadores.
b) Lançaram-se as cargas ao mar.
c) Vendem-se muitos terrenos.
d) As frutas foram postas em cima da mesa.
e) Foram postas as flores nos vasos da varanda.
5) Use os verbos em destaque nos tempos simples dias voz passiva:
a) O automóvel foi comprado em 2019. Comprou-se o automóvel em 2019.
b) Amanhã será enviada a nota fiscal ao destinatário. Enviar-se-á a nota fiscal
ao destinatário.
c) Os fregueses seriam enganos pelo comerciante quando fossem comprar na
loja. Ser-se-iam enganos os fregueses pelo comerciante quando fossem
comprar na loja.
d) As donas de casa seriam roubadas pelos moleques quando estivessem
distraídas. Ser-se-iam roubadas as donas de casa pelos moleques quando
estivessem distraídas.

