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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

 

Ana Marcela é escolhida como melhor nadadora de águas abertas do mundo 

Prêmio foi dado pela revista Swimming World 

 

A revista norte-americana de natação Swimming World escolheu a brasileira Ana Marcela 

Cunha como a melhor atleta de provas de águas abertas do mundo em 2019. Entre os homens, a 

premiação ficou com o alemão Florian Wellbrock. 

Para alcançar esse feito Ana Marcela teve um 2019 de conquistas, como as vitórias na 

etapa de Doha da Série Mundial, os dois ouros no Mundial (nas provas de 5 km e 25 km), a 

primeira posição nos Jogos Pan-Americanos em Lima (Peru) e as conquistas no Mundial de 

Praia, em Doha (Catar), e no Mundial Militar, em Wuhan (China). 

Agora, Ana Marcela concorre ao prêmio de Melhor Atleta do Ano de 2019 concedido pelo 

Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Os campeões serão conhecidos no dia 10 de dezembro, 

oportunidade na qual acontece a cerimônia de entrega do Prêmio Brasil Olímpico na Cidade das 

Artes, no Rio de Janeiro. 

Entre os homens os candidatos são o surfista Gabriel Medina, o ginasta Arthur Nory e o 

canoísta Isaquias Queiroz. Já na premiação feminina concorrem Ana Marcela, a boxeadora 

Beatriz Ferreira e a esgrimista Nathalie Moellhausen. 

 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/>. Acesso em: 05 de novembro de 2019. (Com pequenos cortes). 

 

Questão 1 – Em “Ana Marcela é escolhida como melhor nadadora de águas abertas do mundo 

[...]”, o verbo está na voz passiva para indicar que o sujeito é: 

(     ) agente.  

(  x ) paciente.  

(     ) agente e paciente.  

 

Questão 2 – A oração “Prêmio foi dado pela revista Swimming World” foi escrita na voz passiva. 

Identifique a alternativa em que ela foi convertida corretamente na voz ativa: 

(  x ) “A revista Swimming World deu o prêmio”.  

(     ) “A revista Swimming World dava o prêmio”.  

(     ) “A revista Swimming World daria o prêmio”.  
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Questão 3 – Sublinhe o verbo na voz passiva neste período do texto: 

 

“Agora, Ana Marcela concorre ao prêmio de Melhor Atleta do Ano de 2019 concedido pelo Comitê 

Olímpico Brasileiro (COB).” 

 

Questão 4 – No período acima, o verbo passivo exprime: 

(  x ) uma ação.  

(     ) um estado. 

(     ) uma característica.  

 

Questão 5 – O trecho “pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB)” é chamado de: 

(     ) objeto. 

(     ) aposto. 

(  x ) agente da passiva.  

 

Releia este fragmento do texto para responder às questões 6 e 7: 

 

“Os campeões serão conhecidos no dia 10 de dezembro, oportunidade na qual acontece a 

cerimônia de entrega do Prêmio Brasil Olímpico na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.” 

 

Questão 6 – O sujeito do verbo na voz passiva classifica-se como: 

(     ) oculto.  

(  x ) simples. 

(     ) composto. 

 

Questão 7 – A expressão “no dia 10 de dezembro” modifica o sentido do verbo na voz passiva, 

exprimindo uma circunstância de: 

(     ) lugar. 

(     ) modo.  

(  x ) tempo.  

 

Questão 8 – Os verbos na voz passiva, analisados ao longo das questões anteriores, compõem 

um texto cujo objetivo é: 

(  x ) noticiar um fato.  

(     ) expor uma opinião.  

(     ) contar uma história.  

 


