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Leia:
A lenda da maçã
A história da maçã de Newton apareceu pela primeira vez em Elementos da Filosofia de
Newton, escrito por Voltaire e publicado em 1738. Neste livro, Voltaire – que admirava muito Sir
Isaac e suas teorias – apresentou uma clara e admirável interpretação das ideias newtonianas.
A lenda da maçã foi espalhada pela sobrinha do cientista inglês, Catherine Barton Conduitt,
e seu marido, que viveram com ele nos últimos anos de vida do cientista. Além disso, o próprio
Newton contou ao estudioso William Stukeley ter sido inspirado por uma maçã caindo em seu
quintal – e não em sua cabeça – a investigar a teoria da gravitação. Stukeley relata a conversa
que teve com Newton no livro Memória de Sir Isaac Newton, publicado em 1752. Esse incidente
cotidiano serviu para inspirar uma teoria capaz de mudar o mundo para sempre.
Disponível em: <http://www.invivo.fiocruz.br>.

Questão 1 – Há agente da passiva no trecho:
( ) “[...] Elementos da Filosofia de Newton, escrito por Voltaire [...]”
( ) “Neste livro, Voltaire – que admirava muito Sir Isaac e suas teorias [...]”
( ) “Esse incidente cotidiano serviu para inspirar uma teoria [...]”
Questão 2 – No trecho acima, o agente da passiva foi expresso por:
( ) um adjetivo
( ) um pronome
( ) um substantivo
Questão 3 – Sublinhe o agente da passiva que compõe esta passagem:
“A lenda da maçã foi espalhada pela sobrinha do cientista inglês, Catherine Barton Conduitt, e
seu marido [...]”
Questão 4 – No segmento “[...] o próprio Newton contou ao estudioso William Stukeley ter sido
inspirado por uma maçã [...]”, o agente da passiva é:
( ) “o próprio Newton”
( ) “o estudioso William Stukeley”
( ) “por uma maçã”
Questão 5 – Pode-se concluir que o agente da passiva corresponde:
( ) ao sujeito da oração na voz ativa.
( ) ao sujeito da oração na voz passiva.
( ) ao sujeito da oração na voz reflexiva.
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