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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

“Doze lendas brasileiras” 

 

Mais uma obra infantil de Clarice Lispector a chegar às prateleiras em capa dura e com 

novas ilustrações, Doze lendas brasileiras – Como nasceram as estrelas reúne histórias do 

folclore nacional, uma para cada mês do ano, recontadas por uma das maiores escritoras do 

século XX. A história que dá nome ao livro, por exemplo, conta como, em uma aldeia, travessos 

curumins deram origem a “gordas estrelas brilhantes.” A nova edição, ilustrada pela artista 
Suryara, traz ainda o texto de apresentação “A força do sonho”, incluído no calendário em que os 
contos foram publicados, em 1977, e inédito em livro. 

Disponível em: <https://www.amazon.com.br>. 

 

Questão 1 – Identifique a passagem que apresenta um verbo na voz passiva: 

(     ) “Mais uma obra infantil de Clarice Lispector a chegar às prateleiras [...]” 
(     ) “A história que dá nome ao livro, por exemplo, conta como, em uma aldeia [...]” 
(     ) “[...] em que os contos foram publicados, em 1977, e inédito em livro.” 
 

Questão 2 – No trecho “[...] recontadas por uma das maiores escritoras do século XX.”, o verbo 

na voz passiva refere-se ao sujeito: 

(     ) “novas ilustrações”. 
(     ) “Doze lendas brasileiras”. 
(     ) “histórias do folclore nacional”. 
 

Questão 3 – O complemento de um verbo na voz passiva é chamado de agente da passiva. Grife 

o agente da passiva neste segmento do texto: 

 

“A nova edição, ilustrada pela artista Suryara, traz ainda o texto de apresentação ‘A força do 

sonho’ [...]” 
 

Questão 4 – No segmento acima, o verbo na voz passiva exprime: 

(     ) uma ação. 

(     ) um estado. 

(     ) uma característica.  

 

Questão 5 – Os verbos na voz passiva, analisados anteriormente, estão presentes em um texto 

que desempenha a função de: 

(     ) noticiar um fato. 

(     ) divulgar um livro. 

(     ) contar uma história.  

 


