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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Agente da passiva 

 

Leia: 

A República e a Bandeira 

 

A República do Brasil foi proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, no dia 15 de 

novembro de 1889. Nesse dia, a Monarquia chegou ao fim e um governo provisório foi 

estabelecido. As antigas províncias formaram, junto com o poder central, os Estados Unidos do 

Brasil. A nova forma de governo, República Federativa, foi anunciada no decreto número um, 

escrito por Ruy Barbosa. 

E quem era Ruy Barbosa? Um personagem importante na história do Brasil. Ele foi 

deputado, senador, ministro e candidato à Presidência de República duas vezes, mas não 

ganhou. Presidiu a Academia Brasileira de Letras e brigou pela liberdade de escolha e de opinião 

do povo. 

Disponível em: “plenarinho.leg.br - Câmara dos Deputados". (Fragmento).  

 

Questão 1 – Sublinhe o agente da passiva que compõe este trecho: 

 

“A República do Brasil foi proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca [...]” 
 

Questão 2 – No trecho presente na questão acima, a expressão verbal indica: 

(  x ) uma ação do agente da passiva. 

(     ) um estado do agente da passiva. 

(     ) uma característica do agente da passiva. 

 

Questão 3 – Há agente da passiva no segmento: 

(     ) “[...] a Monarquia chegou ao fim e um governo provisório foi estabelecido.” 
(  x ) “[...] foi anunciada no decreto número um, escrito por Ruy Barbosa.” 
(     ) “[...] e brigou pela liberdade de escolha e de opinião do povo.” 
 

Questão 4 – No segmento apontado acima, o agente da passiva vem regido: 

(     ) da preposição “a”. 
(     ) da preposição “de”. 
(  x ) da preposição “por”. 
 

Questão 5 – Pode-se afirmar que o agente da passiva é o complemento de um verbo: 

(     ) na voz ativa 

(  x ) na voz passiva 

(     ) na voz reflexiva  

 

https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/republica/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/monarquia/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/governo/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/forma-de-governo/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/republica/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/senador/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/ministro/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/candidato/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/republica/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/camara-dos-deputados/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/republica/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/monarquia/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/governo/

