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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

Nasa mostra fotos da Terra vista do espaço 

 

A agência espacial norte-americana (Nasa) divulgou imagens feitas por telescópios e 

astronautas na Estação Espacial Internacional em homenagem ao Dia da Terra, celebrado em 22 

de abril. 

A data foi criada, em 1992, pela Organização das Nações Unidas (ONU) para chamar a 

atenção das pessoas para a preservação do meio ambiente. 

O objetivo é mostrar a beleza do planeta. Nas redes sociais, a agência comparou as 

fotografias com obras de arte. “Redemoinhos que parecem aquarelas. Camadas de sedimentos 

que se confundem com uma pintura de tinta a óleo. Formas esculpidas na erosão como argila. 

Nossos satélites capturam imagens inspiradoras da Terra diariamente para nos ajudar a aprender 

sobre o nosso planeta”, escreveu a Nasa. 
 

Disponível em: <https://jornaljoca.com.br>. (Fragmento). 

 

Questão 1 – Identifique o trecho que apresenta um agente da passiva: 

(     ) “[...] (Nasa) divulgou imagens feitas por telescópios e astronautas [...]” 
(     ) “Camadas de sedimentos que se confundem com uma pintura de tinta a óleo.” 
(     ) “Nossos satélites capturam imagens inspiradoras da Terra diariamente [...]” 
 

Questão 2 – O agente da passiva é o complemento de um verbo na voz passiva. No trecho 

identificado anteriormente, o verbo passivo exprime: 

(     ) uma ação do agente da passiva. 

(     ) um estado do agente da passiva. 

(     ) uma característica do agente da passiva. 

 

Questão 3 – Grife o agente da passiva neste fragmento do texto: 

 

“A data foi criada, em 1992, pela Organização das Nações Unidas (ONU) [...]” 
 

Questão 4 – Reescreva o fragmento acima, de modo que o agente da passiva se torne o sujeito 

na voz ativa: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 5 – Os agentes da passiva são considerados: 

(     ) termos essenciais da oração. 

(     ) termos integrantes da oração. 

(     ) termos acessórios da oração.  

https://jornaljoca.com.br/

