Português

Daniella

Atividade do plantão
1. Em que voz estão os verbos nas frases a seguir:
a- No Natal, as crianças invadem as lojas dos shoppings.
b- A pequena praça era enfeitada por luzes coloridas.
c- Diariamente chegava à cidade o velho trem de cargas.
d- Eu me machuquei com um martelo.
e- São divulgados , através da TV , os resultados da loteria.
f- As lagartas destruíram o pomar.
g- A praia era iluminada por um lindo sol de setembro
h- O ser humano criou muitos rituais religiosos.
i- Os alunos se abraçaram.
j- O lobo machucou a ovelha.
2. Passe as orações abaixo para a voz passiva e identifique o agente da passiva:
a- O exército cercou a cidade.
b- O goleiro desviou a bola.
c- O menino quebrou a vidraça.
d- Os alunos entregaram o prêmio.
3. Qual é a voz verbal das seguintes frases?
a) Joguei futebol o dia todo.
b) A bola foi cortada pelo zagueiro.
c) Chutou-se a bola.
d) Acharam sua carteira.
e) Ela se chocou.
f) Cortei-me.
4. Indique a oração que não está na voz ativa e explique o porquê.
a) comeram toda a salada;
b) comeu-se toda a salada;
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c) comeram tudo;
d) comeu tudo;
e) NRA
5. Há emprego da voz passiva, EXCETO em qual letra? Justifique sua escolha.
a) vende-se uma casa;
b) foi batizado na igreja de são Pedro, pelo capelão;
c) a resposta foi dada por João, prontamente;
d) ele teve sua residência visitada por ladrões;
e) os amigos abraçaram-se cordialmente em seu reencontro.
6. O verbo sublinhado que está na voz passiva com pronome apassivador (voz passiva sintética) é. Justifique sua
resposta.
a) O carro ficou cercado pela multidão.
b) O homem se ferira ao descascar a laranja.
c) Elas se odeiam por razões misteriosas.
d) Lavam-se cortinas e tapetes por preços módicos.
e) Todos se queixaram da nova exigência eleitoral.

