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Leia: 

Gruta da Lapinha 

 
Eleita uma das sete maravilhas da Estrada Real, a gruta da Lapinha está localizada dentro 

do Parque na Área de Proteção Ambiental – APA - Carste de Lagoa Santa, em um maciço 
calcário formado a cerca de 600 milhões de anos pelos restos de fundo de mar que cobria toda a 
região da bacia do rio das Velhas. A beleza dos grandes salões, formados pela dissolução da 
rocha carbonática, é adornada por belos espeleotemas de variadas formas. Com 511 metros de 
extensão e 40 metros de profundidade, a caverna é iluminada por LED, que ajuda na diminuição 
da temperatura interna, causando assim menor interferência no microclima local, além da 
valorização cênica do interior. 

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

 
Questão 1 – Há agente da passiva no trecho: 
(     ) “[...] a gruta da Lapinha está localizada dentro do Parque na Área de Proteção [...]” 
(  x ) “[...] um maciço calcário formado a cerca de 600 milhões de anos pelos restos de fundo [...]” 
(     ) “[...] causando assim menor interferência no microclima local, além da valorização [...]” 
 
Questão 2 – No trecho apontado acima, o agente da passiva vem regido pela preposição:  
(     ) “a”. 
(     ) “de”. 
(  x ) “por”. 
 
Questão 3 – No segmento “[...] formados pela dissolução da rocha carbonática [...]”, o verbo 
passivo expressa: 
(  x ) uma ação do agente da passiva.  
(     ) um estado do agente da passiva.  
(     ) uma característica do agente da passiva: 
 
Questão 4 – Grife o agente da passiva que compõe este fragmento do texto: 
 

“A beleza dos grandes salões [...] é adornada por belos espeleotemas de variadas formas.” 
 

Questão 5 – A oração “[...] a caverna é iluminada por LED [...]”, que contém o agente da passiva 
“por LED”, foi convertida na voz ativa na alternativa:  
(     ) “LED iluminou a caverna.” 
(  x ) “LED ilumina a caverna.” 
(     ) “LED iluminará a caverna.” 
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