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Leia: 

Passa Quatro 

 
Uma das cidadezinhas mais encantadoras da Mantiqueira, Passa Quatro reserva atrações 

que vão do casario colonial à natureza privilegiada, salpicada por cachoeiras, florestas, parques e 

picos. O friozinho ao entardecer e as delícias da boa mesa mineira incrementam o destino, 
procurado por turistas de variados perfis. Declarada Estância Hidromineral desde 1941, Passa 
Quatro tem fontes de água espalhadas nas praças da cidade. 

No centrinho, um passeio a pé pelas ruas de paralelepípedo descortina as preservadas 

construções do final do século XIX. É do Centro que parte a Maria Fumaça, puxada por uma 
locomotiva de 1925. Passa Quatro ainda possui várias nascentes que acabam proporcionando 
aprazíveis recantos com quedas d´água e cachoeiras. [...] 

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

 

Questão 1 – Há agente da passiva no trecho: 
(     ) “[...] Passa Quatro tem fontes de água espalhadas nas praças da cidade.” 
(     ) “No centrinho, um passeio a pé pelas ruas de paralelepípedo [...]” 
(     ) “É do Centro que parte a Maria Fumaça, puxada por uma locomotiva de 1925.” 
 
Questão 2 – No trecho apontado anteriormente, o agente da passiva vem introduzido: 
(     ) pela preposição “a”. 
(     ) pela preposição “de”.  
(     ) pela preposição “por”. 
 

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

 
“Passa Quatro reserva atrações que vão do casario colonial à natureza privilegiada, salpicada por 
cachoeiras, florestas, parques e picos.” 
 

Questão 4 – O agente da passiva é o complemento de um verbo na voz passiva. Por isso, no 
fragmento acima, o agente da passiva é o complemento do verbo: 
(     ) “reserva”.  
(     ) “vão”.  
(     ) “salpicada”.  
 
Questão 5 – “[...] o destino, procurado por turistas de variados perfis”. Reescreva essa parte do 
texto, de modo que o agente da passiva se torne o sujeito da oração na voz ativa: 
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