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São quatro as vozes verbais: Voz Ativa , Voz Passiva , Voz Reflexiva  e Voz 

Recíproca. 

1)VOZ ATIVA : sujeito agente 

2)VOZ PASSIVA : sujeito paciente 

A VOZ PASSIVA  se divide em : voz passiva analítica  e  voz  passiva  sintética  ou 

pronominal ( usa-se o pronome apassivador SE ) 

3)VOZ REFLEXIVA: sujeito agente  e  paciente 

4)VOZ  RECÍPROCA: ideia de reciprocidade 

EXEMPLOS:  

1)VOZ  ATIVA: 

Ele mostrou o imóvel ao cliente. 

O gerente contratou o vendedor. 

2)VOZ  PASSIVA: 

- analítica: O imóvel foi mostrado ao cliente por ele. 

                     O vendedor foi contratado pelo gerente. 

_ sintética: Mostrou-se o imóvel ao cliente. 

                      Contratou-se o vendedor. 

3)VOZ  REFLEXIVA: 

Ela se admirava à frente do espelho. 

Eles se incumbiram da ornamentação do clube. 

4)VOZ  RECÍPROCA: 

Os irmãos se abraçavam emocionados. 



ATENÇÃO! Alguns verbos não admitem transposição para voz passiva. 

São eles: 

1)Verbos transitivos indiretos (regem preposição) 

EXCEÇÕES:  OBEDECER  E DESOBEDECER 

2)Verbos intransitivos ( não precisam de complementos , são autônomos em 

sentido) 

3)Verbos de Ligação ( ser , estar , ficar , parecer , permanecer , continuar...) 

4)Verbos impessoais ( não têm sujeito) : haver = existir , verbos que expressam 

fenômenos da natureza... 

                              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Atenção a algumas características da voz PASSIVA  SINTÉTICA: 

Observe  a  frase  abaixo: 

1)A banca anulou algumas questões. 

Veja que o verbo está no singular porque o sujeito é singular( a banca). 

Ao levarmos a oração à voz passiva, o novo sujeito está no plural (questões). 

A oração na voz passiva sintética é: Anularam-se algumas questões. 

O verbo vai , agora, ao plural para concordar com o novo sujeito – questões. 

Lembre-se, então, de que o novo sujeito da passiva é QUESTÕES ; o termo SE é 

pronome apassivador. 

2)Os  atletas  assinarão o contrato. 

Veja! O verbo está no plural concordando com o sujeito : ATLETAS. 

Ao levá-la à passiva, o novo sujeito será CONTRATO. 

O verbo, portanto, deverá ficar no singular. 

Como o verbo está no futuro, deveremos fazer a mesóclise. 

Assinar-se-á o contrato.  O termo SE é pronome apassivador. 


