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Ensino Fundamental  



A voz verbal é a flexão do verbo 
que indica se o sujeito pratica ou 
sofre a ação expressa pela 
oração. São três as vozes do 
verbo: 

  

 

 

 

 

   VOZ ATIVA  

   VOZ PASSIVA  

   VOZ REFLEXIVA 



 
I - Voz  Ativa 

   Quando o sujeito é agente, ou seja, 
pratica a ação verbal ou participa 
ativamente de um fato.  
 

 As meninas exigiram a presença da   
diretora.  
 

 A torcida aplaudiu os jogadores. 

  
 O médico cometeu um erro terrível.  
 
 



 

     II - Voz Passiva 
     Quando o sujeito é paciente, ou seja, 

sofre a ação verbal.  
 

 Voz Passiva Sintética:  
 
A voz passiva sintética é formada 
por verbo transitivo direto, 
pronome se (partícula 
apassivadora) e sujeito paciente.  

                                                                                                                                           
Entregam-se encomendas.  
Alugam-se casas.  
Compram-se roupas usadas.  
 
 
 



 

 Voz Passiva Analítica: 
 

    A voz passiva analítica é formada por sujeito paciente, 
verbo auxiliar ser ou estar, verbo principal indicador 
de ação no particípio - ambos formam locução verbal 
passiva - e agente da passiva.  
                                                                                                                                                                  

 As encomendas foram entregues pelo próprio diretor 

  

 As casas foram alugadas pela imobiliária.  
 

 As roupas foram compradas por uma elegante 
senhora.  
 



III - Voz Reflexiva  
 
 Há dois tipos de voz reflexiva:  
 
a) Reflexiva: será chamada simplesmente de 
reflexiva, quando o sujeito praticar a ação sobre si 
mesmo.  
                                                                                                                                                               
Carla machucou-se.  
Arthur cortou-se com a faca.  
Roberto mudou-se daqui.  
 
b) Reflexiva recíproca: será chamada de reflexiva 
recíproca, quando houver dois elementos como 
sujeito: um pratica a ação sobre o outro, que pratica 
a ação sobre o primeiro.  
                                                                                                                                                                
Paula e Renato amam-se.  

    Os jovens agrediram-se durante a festa.  
Os ônibus chocaram-se violentamente.  



Passagem da ativa para a voz passiva ou 
inversa  
 
Para efetivar a transformação da ativa para a 
passiva e vice-versa, procede-se da seguinte 

maneira:  
 
1- O sujeito da voz ativa passará a ser o agente 
da passiva.  
2- O objeto direto da voz ativa passará a ser o 
sujeito da voz passiva.  
3- Na passiva, o verbo ser estará no mesmo 
tempo e modo do verbo transitivo direto da ativa.  
4- Na voz passiva, o verbo transitivo direto ficará 
no particípio.  



  Exemplos 

 Voz ativa: 

   A torcida aplaudiu os jogadores. 

   Sujeito = a torcida.                                                                                                                                 
Verbo transitivo direto = aplaudiu.                                                                                                                                           

Objeto direto = os jogadores.  

 Voz passiva: 

  Os jogadores foram aplaudidos pela torcida. 

   Sujeito = os jogadores.   

   Locução verbal passiva = foram aplaudidos 

   Agente da passiva = pela torcida.  



Exercício de Fixação 

 1. A loja vendeu o automóvel.  

 2. A torcida aplaudiu a seleção.  

 3. O automóvel foi vendido pela loja.  

 4. Vendem-se casas.  

 5. A menina cortou-se com a faca. 

 6. O aluno novato fez a tarefa de Português. 

 7. A criança não bebeu o mingau quente. 

 8. A história foi contada pela professora de artes. 

 9. O Brasil ganhou 86 medalhas no PAN. 

 10. Daiane dos Santos foi vencida pela dor. 


