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Leia:  

Heroínas 

Livro faz releitura feminina de clássicos 

 

As escritoras Laura Conrado, Pam Gonçalves e Ray Tavares se uniram para recontar, sob 

o ponto de vista feminino e em versões contemporâneas, clássicos da literatura, no livro 

"Heroínas" (Ed. Record). 

No conto “Uma por todas e todas por uma”, Laura Conrado fala de uma jovem que une 

esforços com as amigas para defender uma Ong de proteção aos animais. Em “Távola redonda”, 
de Pam Gonçalves, uma aluna tenta salvar a festa de fim de ano da escola, depois que todo o 

dinheiro foi roubado. E a “Robin Hood” de Ray Tavares é uma hacker que desvia dinheiro de 

políticos corruptos para causas mais justas. 

Disponível em: <http://radios.ebc.com.br>. (Com cortes).  

 

Questão 1 – Identifique a oração em que o verbo está na voz ativa:  

(     ) “As escritoras Laura Conrado, Pam Gonçalves e Ray Tavares se uniram [...]” 
(     ) “No conto “Uma por todas e todas por uma”, Laura Conrado fala de uma jovem [...]” 
(     ) “[...] depois que todo o dinheiro foi roubado.” 
 

Questão 2 – Pode-se afirmar que a voz ativa ocorre quando:  

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

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

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

 

Questão 3 – No segmento “[...] que desvia dinheiro de políticos corruptos para causas mais 

justas.”, o verbo na voz ativa destacado tem como sujeito:  
(     ) “uma jovem” 
(     ) “uma aluna” 
(     ) “uma hacker” 
 

Questão 4 – Na frase “[...] tenta salvar a festa de fim de ano [...]”, o verbo ativo “tenta” exprime: 

(     ) uma ação  

(     ) um estado  

(     ) uma característica  

 

Questão 5 – Em “Livro faz releitura feminina de clássicos”, o verbo na voz ativa grifado é: 

(     ) intransitivo porque tem sentido completo.  

(     ) transitivo indireto porque precisa de complemento com preposição.  

(     ) transitivo direto porque precisa de complemento sem preposição.  

 


