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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

Donuts 

 

O nome desse quitute vem de doughnut, que em inglês significa “rosca frita”. A expressão 

foi usada pelo historiador Washington Irving no livro History of New York (História de Nova York), 

de 1809, para descrever uma delícia criada no século 16 _____ padeiros holandeses e trazida por 

imigrantes para os Estados Unidos. Porém, até então, eles não tinham o tradicional furo no meio. 

Isso só apareceu em 1847, criado pelo marinheiro americano Hanson Gregory. A invenção fez 

enorme sucesso e virou uma paixão na terra do Tio Sam. Essa criação valeu-lhe uma placa de 

bronze na sua cidade natal, Rockport. 

Disponível em: <http://correiogourmand.com.br>.  

 

Questão 1 – Há agente da passiva no fragmento: 

(     ) “O nome desse quitute vem de doughnut, que em inglês significa ‘rosca frita’.” 
(     ) “A expressão foi usada pelo historiador Washington Irving no livro History of New York [...]” 
(     ) “Essa criação valeu-lhe uma placa de bronze na sua cidade natal, Rockport.” 
 

Questão 2 – Aponte a frase em que a preposição compôs corretamente o agente da passiva: 

(     ) “[...] uma delícia criada no século 16 de padeiros holandeses [...]” 
(     ) “[...] uma delícia criada no século 16 a padeiros holandeses [...]” 
(     ) “[...] uma delícia criada no século 16 por padeiros holandeses [...]” 
 

Questão 3 – O agente da passiva “por imigrantes para os Estados Unidos” é o complemento do 

verbo na voz passiva: 

(     ) “usada” 
(     ) “criada” 
(     ) “trazida” 
 

Questão 4 – Na passagem “[...] criado pelo marinheiro americano Hanson Gregory.”, o verbo 

“criado” exprime: 
(     ) uma ação do agente da passiva.  

(     ) um estado do agente da passiva.  

(     ) um atributo do agente da passiva.  

 

Questão 5 – Na oração “O marinheiro americano Hanson Gregory criou [...]”, o agente da 
passiva, presente na questão anterior, tornou-se: 

(     ) o sujeito na voz ativa.  

(     ) o sujeito na voz reflexiva.  

(     ) o sujeito na voz passiva pronominal.  

  


