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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

Acaiaca 

 

Acaiaca é um pequeno município localizado na Zona da Mata mineira, a 154 km de Belo 

Horizonte, com cerca de 4 mil habitantes. Faz limites com as cidades de Barra Longa, Diogo de 

Vasconcelos, Guaraciaba, Mariana e Ponte Nova.  

Suas ruas limpas e bem cuidadas são apreciadas por turistas e visitantes. Típica cidade 

mineira, Acaiaca é caracterizada por praças, coretos, banquinhos, igrejas e pontes. O rio Gualaxo 

atravessa grande parte do município. 

Além da beleza natural, composta por cachoeiras de fácil acesso, casarões construídos no 

início da década de 1900 dão ar nostálgico à simpática cidade.  

A pecuária de leite é a principal fonte de recursos dos moradores. Seu nome é marcado 

por uma peculiaridade: a palavra Acaiaca, de trás para frente, se mantém a mesma. Moradores 

da cidade têm orgulho de contar a curiosidade. 

Disponível em: <http://www.institutoestradareal.com.br>. 

 

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

(     ) “Acaiaca é um pequeno município localizado na Zona da Mata mineira [...]” 
(  x ) “Além da beleza natural, composta por cachoeiras de fácil acesso [...]” 
(     ) “Moradores da cidade têm orgulho de contar a curiosidade.” 
 

Questão 2 – No trecho identificado acima, o agente da passiva vem introduzido pela: 

(     ) preposição “a”. 
(     ) preposição “de”. 
(  x ) preposição “por”.  
 

Questão 3 – “Suas ruas limpas e bem cuidadas são apreciadas por turistas e visitantes”. 
Reescreva esse período, de modo que o agente da passiva se torne o sujeito na voz ativa: 

“Turistas e visitantes apreciam suas ruas limpas e bem cuidadas.” 
 

Questão 4 – Sublinhe o agente da passiva neste fragmento do texto: 

 

“[...] Acaiaca é caracterizada por praças, coretos, banquinhos, igrejas e pontes.” 
 

Questão 5 – Em “Seu nome é marcado por uma peculiaridade: a palavra Acaiaca, de trás para 

frente, se mantém a mesma.”, o verbo na voz passiva exprime: 
(  x ) uma ação do agente da passiva.  

(     ) um estado do agente da passiva.  

(     ) uma característica do agente da passiva.  
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