
 

Aula 
54A Vozes Verbais 

VOZ ATIVA 
O verbo de uma oração está na voz ativa quando a ação é praticada pelo 
sujeito, ou seja, o sujeito é o agente da ação verbal. 

Ex.: O diretor da escola maltratou Alice. 
          Sujeito da Ação Verbal 

VOZ PASSIVA 
A voz passiva pode ser Analítica ou Sintética. 

Na voz passiva Analítica temos uma locução verbal indicando que a 
ação é sofrida pelo sujeito, que não é o mesmo que pratica a ação. 

Ex.: Alice foi maltratada pelo diretor da escola. 
 Sujeito Paciente                                                 Agente da Passiva 

(Alice é o sujeito paciente porque recebeu a ação praticada pelo agente 
da ação verbal que, no caso, é o diretor da escola) 

Transformando Voz Ativa em Voz Passiva Analítica 

Maria fez uma boa prova. / Uma boa prova foi feita por Maria. 

Maria (sujeito ativo) / Uma boa prova (sujeito paciente) 

Na voz passiva Sintética ou Pronominal temos o verbo acompanhado 
do pronome “se” (pronome apassivador). Neste caso, o sujeito agente 
desaparece, porque não interessa ao narrador mencioná-lo. 

Ex.: "Vende-se joias" (Joias são vendidas por alguém) 

Em algumas construções a escolha entre voz ativa e passiva pode ser 
determinante no significado do texto. Veja um exemplo: 
A princesa Daiane morreu em um acidente de carro (Claro acidente) 
A princesa Daiane foi morta em um acidente de carro. (Impressão de assassinato) 

VOZ REFLEXIVA 
Na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. 
Ex.: João cortou-se com a faca. (João realizou e sofreu a ação ao mesmo tempo) 

Muitas vezes, para se evitar ambiguidade, temos que, ao usar a voz 
reflexiva empregar outro recurso além do uso desses pronomes, como 
ocorre no exemplo seguinte: Ex.: João e Paulo feriram-se. 

a) podemos ter um verbo passivo equivalente a João e Paulo foram feridos. 
b) podemos ter um verbo reflexivo equivalente a João e Paulo feriram a si próprios. 
c) podemos ter um índice de reciprocidade de ação, significando que João feriu a Paulo 

e Paulo feriu a João. 

 

01. No primeiro balão da charge a oração está em que voz verbal? 

 
02. Indique a voz verbal presente nas seguintes frases. 
a) A prova será adiada. 
b) Reformam-se roupas. 
c) As aulas deverão ser ministradas pelo professor Eduardo Pontes. 
d) Os deuses castigam os fracos. 
e) A garota deitou-se na grama. 
f) Os jornais são impressos em máquinas estrangeiras. 
g) Nas praias confeccionam-se bijuterias artesanalmente. 
h) Os apaixonados entregam-se de corpo e alma. 

03. Passe para a voz passiva: 
a) Contei uma linda história para as crianças dormirem. 
b) Toda manhã Joana recolhe as roupas do varal. 
c) A empresa concedeu um aumento salarial aos funcionários. 
d) Pedro lê muitos livros todos os anos. 
e) Queimaram toda a safra de soja deste ano. 

04. Passe para a voz ativa: 
a) As moças foram enganadas pelo impostor. 
b) O navio foi abandonado no cais pelo comandante. 
c) O florete foi comprado pelo esgrimista. 
d) Uma nova peça será encenada por aquele grupo. 
e) Um novo atleta será incorporado ao time pelo técnico. 


