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NA AULA ANTERIOR
Leia o quadrinho.
De acordo com a norma-padrão da língua
portuguesa, as lacunas do texto devem ser
preenchidas, respectivamente, com:
A. conseguisse … poderia … a
B. conseguisse … posso … à
C. conseguir … poderia … à
D. conseguia … podia … à
E. conseguia … posso … a
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ROTEIRO DE AULA







TEMPO DE AULA: 45min
CONTEÚDO: VERBO [VOZES VERBAIS]
EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides
ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe
ATIVIDADE PARA CASA
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CONTINUAÇÃO
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FLEXÃO DE VOZ
O fato expresso pelo verbo pode ser representado de três formas:
1- praticado pelo sujeito
VOZ ATIVA
Ex.: O cachorro lambeu o dono.
2- sofrido pelo sujeito
VOZ PASSIVA
Ex.: O dono foi lambido pelo cachorro. (analítica)
Lambeu-se o dono. (sintética)
3- praticado e sofrido pelo sujeito
VOZ REFLEXIVA
Ex.: O cachorro se lambeu [lambeu a SI MESMO / A SI PRÓPRIO].
PARTÍCULA
APASSIVADORA
[permite
transposição de uma voz verbal para outra]

a
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MAIS EXEMPLOS SOBRE A FLEXÃO DE VOZ

GONSALES, F. Níquel Náusea. Disponível em: https://deposito-de-tirinhas.tumblr.com. Acesso em: 26 abr. 2020.

 Em que voz verbal se encontra a oração: “Fui capturado por um moleque!”?
 VOZ PASSIVA, pois o sujeito implícito “eu” sofre a ação de ser capturado.
 Quem pratica a ação sofrida pelo sujeito?
 Na oração, esse termo corresponde à expressão “por um moleque.”, o qual recebe
a classificação de AGENTE DA PASSIVA.
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MAIS EXEMPLOS SOBRE A FLEXÃO DE VOZ

GONSALES, F. Níquel Náusea. Disponível em: https://deposito-de-tirinhas.tumblr.com. Acesso em: 26 abr. 2020.

 Transponha a oração: “Fui capturado por um moleque!” para a voz ativa (sujeito
pratica a ação).
 “Um moleque me capturou.”

8

CONVERSÃO / TRANSPOSIÇÃO DE VOZ

 Gutenberg havia inventado a imprensa.
 A imprensa havia sido inventada por Gutenberg.
 Gutenberg inventa a imprensa.
 A imprensa é inventada por Gutenberg.
 Gutenberg inventará a imprensa.
 A imprensa será inventada por Gutenberg.
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CLASSIFICAÇÃO DOS VERBOS – MODELO DE CONJUGAÇÃO
1- REGULARES: conjugam-se de acordo com o paradigma: cantar, cantei, cantamos,
cantarei...
2- IRREGULARES: alteram o radical de origem ou não seguem a terminação regular:
perco, perdes, perde...valho, vales, vale...
3- ANÔMALOS: são altamente irregulares, é o caso dos verbos “ser” e “ir” : sou, era,
fui... vou, ia, fui...
4- DEFECTIVOS: não possuem todas as formas: abolir, precaver, reaver, falir...tu aboles,
abole, abolimos, abolis, abolem... Nós precavemos, vós precaveis...nós reavemos, vós
reaveis...nós falimos, vós falis...
5- ABUNDANTES: verbos que possuem duas formas para uma mesma conjugação (é o
caso do duplo particípio).
aceitado / aceito
acendido/ aceso
benzido/bento
pagado / pago
elegido / eleito
tingido / tinto
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Texto para as questões de 1 a 3.

ATIVIDADE

BIOGRAFIA
quando sozinho, sofro.
com gente, finjo.
se amado, fujo.
amante, disfarço.
permanecendo, inquieto.
calado, penso.
pensando, calo.
tocado, tremo.
tocando, recuo.
vencedor, desinteresso.
vencido, odeio.
quase morto,
vivo assustado.
quase vivo,
morro de medo.
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1. [Prof.ª Flávia Lêda] Os verbos assinalados no texto encontram-se no modo
indicativo. Sobre esse modo, infere-se que
A. ocorre, em geral, nas orações independentes optativas, nas imperativas
negativas e afirmativas, nas dubitativas com o advérbio talvez e nas
subordinadas em que o fato é considerado incerto, duvidoso ou pouco provável
de se concretizar.
B. aparece nas orações independentes e nas dependentes que sugerem um fato
real, concretizado, do qual não se tem dúvida.
C. marca tempo de ações prolongadas ou repetidas com limites imprecisos, não
informando assim nem o término e nem o início dessas.
D. aparece em orações que expressam uma ordem, pedido ou conselho.
E. é empregado nas ações que nos transportam mentalmente a uma época passada
e nessa época passada descrevemos então o que era presente.
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2. [Prof.ª Flávia Lêda] No verso tocado, tremo, o verbo assinalado expressa:
A. fenômeno.
B. ação.
C. estado.
D. qualidade.
E. incerteza.
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3. [Prof.ª Flávia Lêda] No verso tocando, recuo, há voz:
A. ativa.
B. passiva sintética.
C. passiva analítica.
D. reflexiva.
E. reflexiva recíproca.
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4. Em meio às orações que seguem há a predominância da voz passiva analítica.
Exercite seus conhecimentos transcrevendo-as para a voz passiva sintética,
conforme aponta o modelo:
Móveis rústicos são fabricados nesta empresa – PASSIVA ANALÍTICA
Fabricam-se móveis rústicos nesta empresa – PASSIVA SINTÉTICA
A.
B.
C.
D.
E.

Atrações turísticas são exploradas nesta cidade.
Inúmeros obstáculos foram vencidos durante a graduação.
Apartamentos são alugados nas cidades litorâneas.
Palavras agressivas foram ouvidas durante a conversa.
Muitas acusações são proferidas aos candidatos durante sua gestão.
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4.
A. Atrações turísticas são exploradas nesta cidade.
 Exploram-se atrações turísticas nessa cidade.
B. Inúmeros obstáculos foram vencidos durante a graduação.
 Venceram-se inúmeros obstáculos.
C. Apartamentos são alugados nas cidades litorâneas.
 Alugam-se apartamentos nas cidades litorâneas.
D. Palavras agressivas foram ouvidas durante a conversa.
 Ouviram-se palavras agressivas durante a conversa.
E. Muitas acusações são proferidas aos candidatos durante sua gestão.
 Proferem-se muitas acusações aos candidatos durante sua gestão.
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BECK, A. Armandinho. Disponível em: https://tirasarmandinho.tumblr.com/. Acesso em: 27 abr. 2020.

Na tirinha, as falas do garoto Armandinho estão na voz ativa, quando o sujeito pratica
a ação verbal. Transponha-as para a voz passiva analítica, observando a alteração nas
formas verbais.

O mundo não é transformado pela educação.
As pessoas são mudadas pela educação.
O mundo é transformado pelas pessoas.
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NA PRÓXIMA AULA

Verbos [MODO IMPERATIVO]
 conceito;
 flexões;
 usos;
 implicações de sentido.
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