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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

Constituição: modo de fazer 

 

 Uma constituição pode nascer de várias maneiras. Ela pode ser, por exemplo, imposta à 

força por um governo, como ocorreu no Brasil em 1824, 1937 e 1969. Ou, então, ser escrita por 

representantes escolhidos pelos cidadãos, que se reúnem com essa finalidade, formando o que 

chamamos de Assembleia Constituinte, como aconteceu com a Constituição Federal de 1988. Os 

deputados e senadores que estiveram envolvidos na criação dessa Constituição, por exemplo, 

foram eleitos em novembro de 1986. Na tarefa de criá-la, eles contaram com o auxílio de 

constitucionalistas: juristas especializados em direito constitucional – uma disciplina que estuda 

como as constituições são feitas – e que se dedicam a pensar como deve ser uma constituição – 

se voltada para consagrar o que já existe – funcionando, então, como um manual de conduta, 

com as regras que devem ser seguidas pelos cidadãos – ou para servir como um projeto de 

futuro para o país.  

 

Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Edição 196. Disponível em: <http://capes.cienciahoje.org.br>. 

 

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

(     ) “Uma constituição pode nascer de várias maneiras.” 
(     ) “Ela pode ser, por exemplo, imposta à força por um governo [...]” 
(     ) “Os deputados e senadores que estiveram envolvidos na criação [...]” 
 

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

(     ) “de”. 
(     ) “em”. 
(     ) “por”.  
 

Questão 3 – No fragmento abaixo, há dois agentes da passiva. Grife-os: 

 

“Ou, então, ser escrita por representantes escolhidos pelos cidadãos, que se reúnem [...]” 
 

Questão 4 – Na frase “[...] as regras que devem ser seguidas pelos cidadãos [...]”, “seguidas”: 
(     ) exprime uma ação do agente da passiva. 

(     ) exprime um estado do agente da passiva.  

(     ) exprime uma característica do agente da passiva.  

 

Questão 5 – Reescreva a frase acima, de modo que o agente da passiva se transforme no sujeito 

na voz ativa: 

______________________________________________________________________________ 

 


