
            

1 (FGV / DPE-RJ / TÉCNICO SUPERIOR / 2019) 
mais direcionados ao ensino teórico para passar no funil do vestibular...”; esse 
uma forma de voz passiva - “são direcionados” 
 
O pensamento abaixo em que há uma forma de voz passiva com a indicação do agente é:
 
(A) “A natureza só é comandada se é obedecida”;
(B) “Dada a causa, a natureza produz o efeito no modo mais breve em que pode ser produzido”;
(C) “O mundo será julgado pelas crianças. O espírito da infância julgará o mundo”;
(D) “Existe alguma religião cujos fiéis possam ser apontados como nitidamente mais amá
confiança do que os de qualquer outra?”;
(E) “A sabedoria não pode ser transmitida. A sabedoria que um sábio tenta transmitir soa mais como 
loucura”. 

2 (FGV / DPE-RJ / TÉCNICO SUPERIOR
INADEQUADA é: 
(A) “Um homem acorda gravemente ferido” / Um homem é acordado gravemente ferido;
(B) “para sentir sua falta” / para sua falta ser sentida;
(C)“para dar vazão” / para ser dada vazão”;
(D)“começar uma nova vida” / uma nova vida ser c
(E) "executar criminosos” / criminosos serem executados.

3 (FGV / AL-RO / ASSISTENTE LEGISLATIVO
exemplo de voz passiva verbal. 
(A) “O casamento foi a maneira que a humanidade encontrou de
na vizinhança." 
(B) “As tradições matrimoniais se transformaram através dos tempos e variam de cultura para cultura.”
(C) “O macho escolhia uma fêmea, batia com um tacape na sua cabeça e a arrastava para a sua caver
(D) “Em certas sociedades primitivas o tempo gasto nas preliminares do casamento 
noivado etc. – era abreviado.” 
(E) “...quando ela estivesse distraída, bater com o tacape na sua cabeça e arrastá

4 (FGV / AL-RO / ADVOGADO / 2018) 
Ensino Superior (Semesp) com 99 instituições.”
 
Essa frase do texto exemplifica a voz passiva; assinale a forma verbal correspondente à que está 
sublinhada, na voz ativa. 
(A) fez-se. 
(B) fazia. 
(C) fazia-se. 
(D) fizera. 
(E) fez. 
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SUPERIOR / 2019) “Os modelos pedagógicos de nossas escolas ainda são muito 
mais direcionados ao ensino teórico para passar no funil do vestibular...”; esse segmento (texto 1) mostra 

“são direcionados” - sem que haja menção do agente dessa ação.

O pensamento abaixo em que há uma forma de voz passiva com a indicação do agente é:

(A) “A natureza só é comandada se é obedecida”; 
ada a causa, a natureza produz o efeito no modo mais breve em que pode ser produzido”;

(C) “O mundo será julgado pelas crianças. O espírito da infância julgará o mundo”; 
(D) “Existe alguma religião cujos fiéis possam ser apontados como nitidamente mais amá
confiança do que os de qualquer outra?”; 
(E) “A sabedoria não pode ser transmitida. A sabedoria que um sábio tenta transmitir soa mais como 

TÉCNICO SUPERIOR / 2019)  O segmento do texto 3 em que a forma de apa

(A) “Um homem acorda gravemente ferido” / Um homem é acordado gravemente ferido;
(B) “para sentir sua falta” / para sua falta ser sentida; 
(C)“para dar vazão” / para ser dada vazão”; 
(D)“começar uma nova vida” / uma nova vida ser começada; 
(E) "executar criminosos” / criminosos serem executados.

ASSISTENTE LEGISLATIVO/ 2018) Assinale a opção em que a frase do texto mostra um 

(A) “O casamento foi a maneira que a humanidade encontrou de propagar a espécie sem causar falatório 

(B) “As tradições matrimoniais se transformaram através dos tempos e variam de cultura para cultura.”
(C) “O macho escolhia uma fêmea, batia com um tacape na sua cabeça e a arrastava para a sua caver
(D) “Em certas sociedades primitivas o tempo gasto nas preliminares do casamento 

(E) “...quando ela estivesse distraída, bater com o tacape na sua cabeça e arrastá-la para a caverna.”

/ 2018) “O levantamento foi feito pelo Sindicato das Mantenedoras de 
Ensino Superior (Semesp) com 99 instituições.” 

Essa frase do texto exemplifica a voz passiva; assinale a forma verbal correspondente à que está 
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“Os modelos pedagógicos de nossas escolas ainda são muito 

segmento (texto 1) mostra 
sem que haja menção do agente dessa ação. 

O pensamento abaixo em que há uma forma de voz passiva com a indicação do agente é: 

ada a causa, a natureza produz o efeito no modo mais breve em que pode ser produzido”; 

(D) “Existe alguma religião cujos fiéis possam ser apontados como nitidamente mais amáveis e dignos de 

(E) “A sabedoria não pode ser transmitida. A sabedoria que um sábio tenta transmitir soa mais como 

 
O segmento do texto 3 em que a forma de apassivação é 

(A) “Um homem acorda gravemente ferido” / Um homem é acordado gravemente ferido; 

 
Assinale a opção em que a frase do texto mostra um 

propagar a espécie sem causar falatório 

(B) “As tradições matrimoniais se transformaram através dos tempos e variam de cultura para cultura.” 
(C) “O macho escolhia uma fêmea, batia com um tacape na sua cabeça e a arrastava para a sua caverna." 
(D) “Em certas sociedades primitivas o tempo gasto nas preliminares do casamento – corte, namoro, 

la para a caverna.”

 
“O levantamento foi feito pelo Sindicato das Mantenedoras de 

Essa frase do texto exemplifica a voz passiva; assinale a forma verbal correspondente à que está 



            

5 (FGV / TJ-SC / ANALISTA ADNMINISTRATIVO
passiva é: 
(A) “Vivemos em uma sociedade onde a eficiência e os resultados são valorizados”;
(B) “Aparentemente, apenas os mais inteligentes estão destinados a obter sucesso”;
(C) “Eles devem ser observados, analisados e desconstruídos”;
(D) “Eles são guiados por valores e preocupados em fazer
(E) “Se procurarmos agora no dicionário o

6 (FGV / MPE-AL / ANALISTA DO MINISTÉRIOPÚBLICO
 
(A frase a seguir que apresenta uma forma de voz passiva é:
(A) “Numa democracia, é livre a expressão”.
(B) “A greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias de suprimento...”.
(C) “Em um regime de liberdades, há sempre o risco de excessos, a serem devidamente contidos”.
(D) “Sempre há, também, o oportunismo político
(E) “...que mantêm o sistema produtivo funcionando”.
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ADNMINISTRATIVO / 2018) A frase do texto 2 que NÃO exemplifica a voz 

(A) “Vivemos em uma sociedade onde a eficiência e os resultados são valorizados”; 
“Aparentemente, apenas os mais inteligentes estão destinados a obter sucesso”;

(C) “Eles devem ser observados, analisados e desconstruídos”; 
(D) “Eles são guiados por valores e preocupados em fazer uso da bondade”; 
(E) “Se procurarmos agora no dicionário o termo sabedoria, será encontrada uma definição simples”.

ANALISTA DO MINISTÉRIOPÚBLICO / 2018)  

(A frase a seguir que apresenta uma forma de voz passiva é: 
(A) “Numa democracia, é livre a expressão”. 

is ao estrangular as vias de suprimento...”. 
(C) “Em um regime de liberdades, há sempre o risco de excessos, a serem devidamente contidos”.
(D) “Sempre há, também, o oportunismo político-ideológico para se aproveitar da crise”.

produtivo funcionando”. 
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A frase do texto 2 que NÃO exemplifica a voz 

 
“Aparentemente, apenas os mais inteligentes estão destinados a obter sucesso”; 

termo sabedoria, será encontrada uma definição simples”.

 

(C) “Em um regime de liberdades, há sempre o risco de excessos, a serem devidamente contidos”. 
ideológico para se aproveitar da crise”. 
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