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PROGRAMA SEGUE  

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA  

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

NOME: Nº: SÉRIE: 8 ANO 

PROFESSOR(A): MARIA KARDASH SALVADOR CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H 

ENVIAR PARA: 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. 

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

18H. 

    

COPIE OU IMPRIMA OS TEXTOS E AS PERGUNTAS DA ATIVIDADE ABAIXO. 

Responda: 

 

Leia as orações: 

A torcida vaiou o juiz. – VOZ ATIVA 

O aluno foi elogiado pelo professor. – VOZ PASSIVA 

O jogador machucou-se no campo. – VOZ REFLEXIVA 

 

Questão 1 - Assinale a alternativa em que a oração está na voz passiva. 

a) ( ) As flores foram vendidas pelo menino. 

b) ( ) Aqueles cães são dóceis. 

c) ( ) O menino feriu-se no parque. 

d) ( ) Os piratas encontraram o tesouro. 

 



 

 

 

 

 

2) O homem comenta com a namorada uma notícia. Como ele a interpreta? 

 

3) Ele parece partilhar dos mesmos planos que a namorada? Justifique sua resposta com elementos 

da tirinha. 

 

4) A frase “Esses novos financiamentos estão facilitando bastante a compra da casa própria” está na 

voz: 

(  ) ativa                       (  ) passiva                   (  ) reflexiva 

 

5) Reescreva a frase anterior na voz passiva: 

A compra da casa própria ____________________ por esses financiamentos. 

 

6) A mulher poderia dizer: “Vamos nos casar então!”. Essa frase está na voz: 

(  ) ativa                       (  ) passiva                   (  ) reflexiva 

 

7) Observe as construções a seguir e marque a que está classificada de forma incorreta: 

(  ) Todos queriam sair de lá. – Voz Ativa 

(  ) Eles foram deixados para trás. – Voz Passiva 

(  ) Eles caíram no buraco. – Voz Reflexiva 

 

8) Escreva as orações na voz passiva: 

a) O delegado interroga as testemunhas. 

 

b) Os mestres analisarão a prova. 

 

c) Ele tratava com amor as crianças. 

 



 

d) O filho do vizinho entrega as correspondências. 


