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Leia:  

Perigos do plástico 

 

Em 2050, haverá mais material sintético do que peixes nos oceanos, segundo dados 

divulgados pelo Fórum Econômico Mundial. Isso porque 8 milhões de toneladas de lixo são 

descartados nos mares todos os anos. O plástico prejudica os animais marinhos, que podem ficar 

doentes ao se alimentarem do produto. 

A intenção dos quenianos à frente do projeto é justamente chamar atenção para a ameaça 

crescente de resíduos plásticos no mar e para o potencial de reutilização deste material. O 

próximo desafio é construir um barco de 25 metros de comprimento feito 100% de lixo reutilizado. 

 

Fragmento do texto “Quenianos constroem barco com plástico retirado do mar”. 
Disponível em: <https://jornaljoca.com.br>. 

 

Questão 1 – Há voz passiva no trecho: 

(     ) “Em 2050, haverá mais material sintético do que peixes nos oceanos [...]” 
(  x ) “Isso porque 8 milhões de toneladas de lixo são descartados nos mares todos os anos.” 
(     ) “O próximo desafio é construir um barco de 25 metros de comprimento [...]” 
 

Questão 2 – Sublinhe o agente da passiva que compõe este segmento:  

 

“[...] segundo dados divulgados pelo Fórum Econômico Mundial.” 
 

Questão 3 – Na passagem “[...] ao se alimentarem do produto.”, o “se” é: 
(  x ) pronome reflexivo  

(     ) pronome apassivador 

(     ) índice de indeterminação do sujeito  

 

Questão 4 – Na oração “O plástico prejudica os animais marinhos [...]”. o verbo “prejudica” está 
na voz ativa para indicar que o sujeito: 

(  x ) é agente da ação expressa pelo verbo.  

(     ) é paciente da ação expressa pelo verbo.  

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

 

Questão 5 – Assinale a alternativa em que a oração, presente na questão anterior, foi convertida 

corretamente na voz passiva analítica:  

(     ) “Os animais marinhos foram prejudicados pelo plástico.” 
(  x ) “Os animais marinhos são prejudicados pelo plástico.” 
(     ) “Os animais marinhos serão prejudicados pelo plástico.” 
 


