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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 
 

Vozes do verbo 

Leia:  

PAPAI NOEL - origem e tradição 

  

Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado Nicolau 

Taumaturgo, que nasceu na Turquia em 280 d.C. O bispo, homem de bom coração, costumava 

ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximas às chaminés das casas. 

Foi transformado em santo (São Nicolau) após várias pessoas relatarem milagres 

atribuídos a ele. 

A associação da imagem de São Nicolau ao Natal aconteceu na Alemanha e espalhou-se 

pelo mundo em pouco tempo. [...] 

Até o final do século 19, o Papai Noel era representado com uma roupa de inverno na cor 

marrom. Porém, em 1881, uma campanha publicitária da Coca-Cola mostrou o bom velhinho com 

uma roupa, também de inverno, nas cores vermelha e branca (as cores do refrigerante) e com um 

gorro vermelho com pompom branco. A campanha publicitária fez um grande sucesso e a nova 

imagem do Papai Noel espalhou-se rapidamente pelo mundo. 

Atualmente, a figura do Papai Noel está presente na vida das crianças de todo planeta, 

principalmente durantes as festas natalinas. É o bom velhinho de barbas brancas e roupa 

vermelha que, na véspera do Natal, traz presentes para as crianças que foram boas e se 

comportaram bem durante o ano. Ele habita o Polo Norte e, com sua carruagem puxada por 

renas voadoras, traz a alegria para as famílias durante as festas natalinas. Como dizem: Natal 

sem Papai Noel não tem graça. 

Disponível em: <http://correiogourmand.com.br>. 

 

Questão 1 – Na passagem “O bispo, homem de bom coração, costumava ajudar as pessoas 

pobres [...]”, o verbo sublinhado está na voz ativa porque: 

(     ) o sujeito é agente. 

(     ) o sujeito é paciente. 

(     ) o sujeito é agente e paciente. 

 

Questão 2 – A oração “[...] a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado Nicolau 

Taumaturgo [...]”, está na voz passiva. Reescreva-a na voz ativa: 

______________________________________________________________________________ 
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Questão 3 – No período “Até o final do século 19, o Papai Noel era representado com uma roupa 

de inverno na cor marrom.”, a locução na voz passiva expressa: 

(     ) um fato efêmero até o final do século 19. 

(     ) um fato contínuo até o final do século 19. 

(     ) um fato esporádico até o final do século 19. 

 

Questão 4 – Em “[...] a nova imagem do Papai Noel espalhou-se rapidamente pelo mundo.”, o 

advérbio “rapidamente” modifica o sentido do verbo reflexivo destacado, exprimindo: 

(     ) modo 

(     ) tempo 

(     ) intensidade  

 

Questão 5 – Observe os verbos na voz ativa grifados neste fragmento: 

 

“Ele habita o Polo Norte e, com sua carruagem puxada por renas voadoras, traz a alegria para as 

famílias durante as festas natalinas.” 

 

Os verbos grifados acima exprimem: 

(     ) ações do Papai Noel. 

(     ) estados do Papai Noel. 

(     ) características do Papai Noel. 

 

Questão 6 – No trecho “Como dizem: Natal sem Papai Noel não tem graça.”, o sujeito do verbo 

na voz ativa “dizem” é: 

(     ) oculto 

(     ) inexistente  

(     ) indeterminado 

 

Questão 7 – Identifique a voz verbal, relacionando conforme a indicação: 

(  1 ) Voz ativa  

(  2 ) Voz passiva 

(  3 ) Voz reflexiva  

 

(     ) “Foi transformado em santo (São Nicolau) [...]” 

(     ) “A campanha publicitária fez um grande sucesso  [...]” 

(     ) “[...] a figura do Papai Noel está presente na vida das crianças [...]” 

(     ) “[...] e se comportaram bem durante o ano.” 


