
 

 
 

E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 

Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 
E-mail: emvayego@hotmail.com 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

SEMANA: 22 (16/08 A 20/08) 
 

NOME: Nº: SÉRIE: 8 ANO 

PROFESSOR(A): MARIA KARDASH SALVADOR CARGA HORÁRIA SEMANAL: 7H 

ENVIAR PARA: GOOGLE  CLASSROOM/WHATSAPP DATA DE ENTREGA: 20 /08 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: VOZES VERBAIS. 

HABILIDADE(S): EF08LP08: Identificar, em textos lidos ou de produção própria, verbos na voz ativa e na voz 

passiva, interpretando os efeitos de sentido de sujeito ativo e passivo (agente da passiva). 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: PLANTÃO DE DÚVIDAS PELO GOOGLE MEET, TEXTO EXPLICATIVO, LEITURA DE TEXTO MOTIVADOR, 
ATIVIDADE ESCRITA, EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO, PRODUÇÃO DE TEXTO. 

ORIENTAÇÕES: SEGUIR AS ORIENTAÇÕES EM VERMELHO. HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H ÀS 

18H. 

     

COPIE OU IMPRIMA E COLE NO CADERNO A ATIVIDADE ABAIXO  

VOZES VERBAIS 

Voz ativa 

O verbo está na voz ativa quando o sujeito 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 é o paciente da ação, ou seja, quando o 

sujeito gramatical SOFRE a ação verbal, praticada pelo agente da passiva. 

 

Verbo SER + VERBO NO PARTICÍPIO = foi levado, é corrigido, será preenchido. 

 

Exemplos: 

• O livro foi lido por Mariana. 

• O almoço foi feito pela avó. 

• As provas dos alunos foram corrigidas pelo professor. 

 

OBS.: O AGENTE DA PASSIVA é o termo que representa quem praticou a ação 

sofrida pelo sujeito paciente. Exemplos: - A atividade foi entregue pelo aluno.  

                                                                - O funcionário foi avisado pela chefe.  

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. É formada por um verbo na voz ativa mais um pronome oblíquo reflexivo (me, 

te, se, nos, vos, se), atuando como objeto. A voz reflexiva pode ser recíproca, ou seja, 

quando há dois sujeitos que praticam a ação um no outro. 

 

Exemplos: 

• A menina penteia-se todos os dias. 

• O cozinheiro feriu-se com a faca. 

• Nós olhamo-nos no espelho. 

• Eles olharam-se longamente antes de se abraçarem. 

• Pedro e Bianca amam-se muito. 

 

 

 



 

EXERCÍCIOS 

 

Leia a manchete abaixo: 

 

 

 

          No texto acima, temos duas orações (tudo o que se organiza em volta de um 

verbo). 

ORAÇÃO 1 = Motociclista é atropelado por carro... 

ORAÇÃO 2 = após invadir sinal vermelho em cruzamento de Salvador... 

A-) Qual é o sujeito das 2 orações? _____________________________ 

B-) Qual voz verbal encontramos na oração 1? Ativa ou passiva? ________________ 

C-) Qual voz verbal encontramos na oração 2? Ativa ou passiva? ________________ 

 

2-) Passe as orações abaixo para a voz Passiva conforme o exemplo: 

a-O garoto leu o livro. 

____________________________________________________________ 

b – A professora ministrou a disciplina de Língua Portuguesa. 

____________________________________________________________ 

 

c – Venderam muitos livros na mostra cultural. 

____________________________________________________________ 



 

 

d-  Marcou o dia da exposição. 

____________________________________________________________ 

 

e – Ela desenvolverá um trabalho espetacular de pesquisa. 

____________________________________________________________ 

 

f – Em breve eles irão demolir a casa. 

____________________________________________________________ 

Leia o texto abaixo: 

Grãos 

Parte integrante da alimentação humana desde os seus primórdios, os grãos já eram 

coletados pelos nossos ancestrais mesmo antes do desenvolvimento da agricultura. 

Os grãos se dividem em duas grandes categorias: os cereais e as leguminosas. Cada 

uma dessas categorias ______ sua própria definição botânica e propriedades 

nutricionais, mas, a diferença básica entre elas é que cereal nasce em espiga e 

leguminosa em vagem. 

 

Disponível em: <http://correiogourmand.com.br>. (Fragmento). 

 

Questão 3 – No trecho abaixo, o verbo está na voz passiva. Grife-o: 

 

“[...] os grãos já eram coletados pelos nossos ancestrais mesmo antes do 

desenvolvimento [...]” 

 

Questão 4 – O complemento de um verbo na voz passiva é chamado de agente da 

passiva. Identifique-o no trecho acima: 

_____________________________________________________________________ 

 



 

Questão 5 – Um advérbio modifica o sentido do verbo na voz passiva, grifado 

anteriormente, exprimindo uma circunstância de: 

(     ) lugar.  

(     ) modo.  

(     ) tempo.  

 

Questão 6 – Na passagem “Os grãos se dividem em duas grandes categorias: os 

cereais e as leguminosas.”, o verbo está na voz reflexiva para indicar que o sujeito: 

(     ) é agente da ação expressa pelo verbo. 

(     ) é paciente da ação expressa pelo verbo. 

(     ) é agente e paciente da ação expressa pelo verbo. 

 

Questão 7 – Pesquise quando usamos tem ou têm. Complete o espaço com o verbo 

na voz ativa “tem” ou “têm”: 

 

“Cada uma dessas categorias ______ sua própria definição botânica [...]” 

 

Questão 8 – Na parte “[...] cereal nasce em espiga e leguminosa [...]”, o verbo ativo 

exprime: 

(     ) uma certeza.  

(     ) uma hipótese.  

(     ) uma sugestão.  

 

 



 
 

                                        E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 
Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro 
Fino Paulista – CEP: 09442-700 Fone: 

(11) 4822-3137 / 4827-0948 
E-mail: emvayego@hotmail.com 

 
DISCIPLINA: ARTE 

SEMANA 22 (16/08 A 20/08) 
 

NOME: Nº: SÉRIE: 8° ANO 

PROFESSOR(A): BRUNA ALVES CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 AULAS 

ENVIAR PARA: emvayegofun2@gmail.com DATA DE ENTREGA: 20/08 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Danças Brasileiras 

HABILIDADE(S): (EF03AR08) Experimentar, identificar e apreciar formas distintas de manifestações 
tradicionais e contemporâneas da dança próprias da cultura popular brasileira de diferentes épocas, 
incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, cultivando a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: Leitura de texto reflexivo questionario e  registro no caderno;  

ORIENTAÇÕES: LEIA O TEXTO SOBRE DANÇAS BRASILEIRAS E RESPONDA  AS QUESTOES EM 
SEU CADERNO 

 
 

 

                                            Danças brasileiras 
A dança é uma expressão artística considerada um elemento fundamental para a cultura local e, 
sobretudo, mundial.  
No Brasil, muitas tiveram grande destaque e se tornaram atrações populares, como as danças 
folclóricas, por exemplo. 
 
As danças brasileiras surgiram da fusão das culturas europeia, africana e árabe aliadas às 
manifestações oriundas do próprio país. 
As danças brasileiras são datadas em diferentes períodos e estão difundidas em cada região do país. 
As mais conhecidas nacional e internacionalmente são o Samba e o Frevo. Mas há muitas outras, vamos 
conhecer algumas. 
 

mailto:emvayego@hotmail.com


 
 

 
 
 

Bumba Meu Boi 

 

São João em São Luis do Maranhão. Foto de Yuri Graneiro. 

O Bumba Meu Boi é uma das danças brasileiras folclóricas mais famosas que mistura dança, música e 
teatro. Segundo alguns autores, a manifestação artística teve origem na cultura europeia, já outros 
consideram que a dança sofreu influências africana e indígena. No Brasil, é tradição da região norte e 
região nordeste. É muito comum fantasias bem coloridas, como a figura do boi, por exemplo, feita de 
madeira, revestida por tecidos bordados, na forma de um touro. O homem que veste a fantasia do 
Bumba Meu Boi é chamado de "miolo do boi”. 
O enredo da história do Bumba Meu Boi depende de região para região, com algumas alterações. A 
história que é representada através da dança e da cantoria sobre a mulher de um vaqueiro que está 
grávida e tem o desejo de comer a língua de um boi. O vaqueiro, pronto para atender a vontade de 
sua mulher, rouba o boi de um fazendeiro. Muito apegado ao boi, o fazendeiro movimenta outros 
personagens auxiliares na história na busca pelo seu animal. Na maioria das apresentações o boi morre, 
mas depois ressuscita.  
 

Danças Folclóricas 

 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-6wTu4oXWF-U/Xut8RMho4tI/AAAAAAABn0Q/dfwUFRNPurQEuPQ8E0EwAjMZ0CMCuIfGgCLcBGAsYHQ/s1600/bumbameuboi.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-4IrPQ3CRYQI/XvAOI5-78II/AAAAAAABoB4/TkgVEk7Aksswrf74KBKkNLD6zuerSwBiACLcBGAsYHQ/s1600/dancas+folcloricas.jpg


As danças folclóricas são fortes elementos artísticos que contribuem para o acervo cultural do país. 
Elas são baseadas, principalmente, em tradições e costumes próprias das regiões. Realizada de 
diferentes maneiras de acordo com o estado, ela pode ser feita em pares ou em grupos e a forma 
original de dançar e cantar permanece praticamente a mesma.  
No país, as danças brasileiras de caráter folclórico receberam influências dos povos africanos, árabes, 
indígenas e europeus. As religiões, sobretudo a Igreja Católica, teve forte influência no surgimento de 
personagens e contos da história brasileira. Uma das características marcantes das danças brasileiras 
folclóricas são as músicas simples e os personagens chamativos. 

 

 
 

Agora responda: 
1 - Você já conhecia alguma das danças acima? Quais? 
2 - Você já participou de alguma delas? 
3 - Conhece alguma outra dança brasileira que não foi citada? Qual? 
4 - Qual das danças brasileiras citadas acima você mais gostou? Por quê? 
5 - Represente por meio de um desenho sua dança preferida!  
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