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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

Navio de 2,4 mil anos é encontrado no Mar Negro 

 

Um navio grego que naufragou há cerca de 2,4 mil anos foi encontrado totalmente 

preservado no Mar Negro, a 80 quilômetros da cidade de Burgas, na Bulgária, pelo Projeto de 

Arqueologia Marítima do Mar Negro (MAP, na sigla inglesa). Até agora, este é considerado o 

barco naufragado mais antigo do mundo. 

A embarcação tem 23 metros de extensão — o que equivale a aproximadamente seis 

carros enfileirados — e foi construída 400 anos antes de Cristo (a.C.). Ela foi localizada por 

câmeras especiais para filmagens em águas profundas a mais de dois quilômetros abaixo da 

superfície. Segundo pesquisadores do projeto, a falta de oxigênio na área ajudou na 

conservação. 

Disponível em: <https://jornaljoca.com.br>. (Fragmento). 

 

Questão 1 – Há agente da passiva no primeiro parágrafo do texto. Aponte-o: 

(     ) “[...] totalmente preservado no Mar Negro, a 80 quilômetros [...]” 
(     ) “[...] pelo Projeto de Arqueologia Marítima do Mar Negro (MAP, na sigla inglesa).” 
(     ) “[...] o barco naufragado mais antigo do mundo.” 
 

Questão 2 – O agente da passiva é o complemento de um verbo na voz passiva. No primeiro 

parágrafo do texto, o verbo passivo exprime: 

(     ) uma ação do agente da passiva. 

(     ) um estado do agente da passiva. 

(     ) uma característica do agente da passiva.  

 

Questão 3 – Grife o agente da passiva que compõe este período do texto: 

 

“Ela foi localizada por câmeras especiais para filmagens em águas profundas a mais de dois 

quilômetros abaixo da superfície.” 
 

Questão 4 – Reescreva o período acima, de modo que o agente da passiva se torne o sujeito da 

oração na voz ativa: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 5 – O agente da passiva é considerado um termo: 

(     ) essencial da oração.  

(     ) integrante da oração. 

(     ) acessório da oração.  

 


