
www.acessaber.com.br 
 

ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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NOME:________________________________________________________________________ 

 

Verbos na voz passiva 

Leia: 

 

Pesquisador descobre espécie de orquídea em Belém 

Vanilla Pompona já foi identificada no Amapá e no Amazonas, mas, pela primeira vez, foi 

catalogada no Parque Estadual do Utinga 

 

Foi confirmada a existência da orquídea Vanilla Pompona no estado do Pará. A descoberta 

aumenta a distribuição geográfica da espécie, que é utilizada para a extração da baunilha, 

especiaria muito utilizada na culinária e em cosméticos. 

A Vanilla Pompona foi encontrada dentro do Parque Estadual do Utinga, em Belém, 

durante uma visita para catalogação de plantas, como explica Leandro Ferreira, pesquisador do 

Museu Paraense Emílio Goeldi. 

Após a confirmação, a orquídea foi registrada geograficamente no Pará pelo site Flora do 

Brasil, administrado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 

A planta está classificada como espécie em risco, pois seu habitat de vegetação aberta 

está sendo destruído sistematicamente por atividades humanas. Leandro Ferreira afirma que o 

trabalho agora é conscientizar os frequentadores do Parque Estadual do Utinga sobre a 

preservação da espécie. 

No Brasil, além do Pará, a Vanilla Pompona já foi identificada também no Amazonas e no 

Amapá. 

Disponível em: <http://radios.ebc.com.br>.  

 

Questão 1 – Sublinhe os verbos na voz passiva que compõem este trecho: 

 

Vanilla Pompona já foi identificada no Amapá e no Amazonas, mas, pela primeira vez, foi 

catalogada no Parque Estadual do Utinga 

 

Questão 2 – Na passagem “Foi confirmada a existência da orquídea Vanilla Pompona no estado 

do Pará.”, o emprego do verbo passivo no feminino é: 

(     ) proibido.  

(     ) facultativo.  

(     ) obrigatório. 
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Questão 3 – Releia este fragmento do texto: 

 

“A descoberta aumenta a distribuição geográfica da espécie, que é utilizada para a extração [...]” 

 

No fragmento acima, o verbo na voz passiva refere-se: 

(     ) à descoberta da espécie Vanilla Pompona. 

(     ) à distribuição geográfica da espécie Vanilla Pompona. 

(     ) à espécie Vanilla Pompona. 

 

Questão 4 – Em “[...] a orquídea foi registrada geograficamente [...]”, o verbo na voz passiva: 

(     ) expressa uma ação.  

(     ) expressa um estado.  

(     ) expressa uma característica.  

 

Questão 5 – “[...] site Flora do Brasil, administrado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro”. O 

complemento do verbo na voz passiva destacado é chamado de: 

(     ) objeto.  

(     ) predicativo. 

(     ) agente da passiva. 

 

Questão 6 – Na oração “A planta está classificada como espécie em risco [...]”, o sujeito do verbo 

na voz passiva desempenha a função de: 

(     ) retomar.  

(     ) anunciar.  

(     ) complementar.  

 

Questão 7 – Em “[...] seu habitat de vegetação aberta está sendo destruído sistematicamente por 

atividades humanas.”, o termo grifado modifica o sentido do verbo na voz passiva, exprimindo:  

(     ) lugar.  

(     ) modo. 

(     ) tempo.  

 

Questão 8 – No segmento “[...] a Vanilla Pompona já foi identificada também no Amazonas e no 

Amapá.”, o verbo está na voz passiva para indicar que: 

(     ) o sujeito é agente da ação expressa pelo verbo. 

(     ) o sujeito é paciente da ação expressa pelo verbo.  

(     ) o sujeito é agente e paciente da ação expressa pelo verbo. 


