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ESCOLA:_________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

Matias Barbosa 

 

Situada na região do Vale do Rio Doce, a 271 km de capital mineira, Matias Barbosa 

possui grande relevância no cenário histórico nacional por integrar as cidades que faziam parte 

do Caminho Novo. 

A cidade abriga um grandioso acervo histórico, como a Capela do Rosário, tombada pelo 

IPHAN. Remanescente da Fazenda Nossa Senhora da Conceição do Caminho Novo, a capela 

chegou a acolher alguns inconfidentes mineiros em meados de 1789. O famoso Casarão Antigo é 

datado em 1850 e resguarda, nos dias atuais, um belo antiquário. 

Entre os demais encantos da cidade, destaca-se o Labirinto dos Túneis, maior atrativo 

turístico da cidade. Até hoje não se sabe ao certo a sua finalidade, somente que foi construído na 

mesma época da igreja. 

 

Disponível em: <https://institutoestradareal.com.br/cidades/matias-barbosa-mg/>.  

 

Questão 1 – Em “[...] um grandioso acervo histórico, como a Capela do Rosário, tombada pelo 

IPHAN.”, há um verbo na voz passiva. Identifique-o: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 – O complemento do verbo na voz passiva, identificado acima, é chamado de agente 

da passiva. Esse agente vem introduzido pela preposição: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 3 – Sublinhe, a seguir, a expressão que acrescenta ao verbo na voz passiva uma 

circunstância de tempo: 

 

“O famoso Casarão Antigo é datado em 1850 e resguarda, nos dias atuais, um belo antiquário.” 
 

Questão 4 – No trecho “Entre os demais encantos da cidade, destaca-se o Labirinto dos Túneis 

[...]”, o “se” indica: 
(     ) a voz reflexiva do verbo “destaca”.  
(     ) a voz passiva pronominal do verbo “destaca”.  
(     ) a indeterminação do sujeito do verbo “destaca”. 
 

Questão 5 – Aponte o segmento que contém um verbo na voz passiva: 

(     ) “Matias Barbosa possui grande relevância no cenário histórico nacional [...]” 
(     ) “[...] a capela chegou a acolher alguns inconfidentes mineiros em meados de 1789.” 
(     ) “[...] somente que foi construído na mesma época da igreja.” 
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