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Leia:
Origens do macarrão
Pratos à base de massas existem desde que o homem descobriu que podia moer alguns
cereais, misturar com água e obter uma pasta cozida ou assada. E isso já faz muito tempo.
Foram encontradas referências a um alimento feito com cereais e água que datam de 2.500 a.C.,
entre os povos assírios e babilônios.
Reza a lenda que o macarrão teria chegado à Veneza em 1295, trazido da China pelo
famoso explorador Marco Polo. Porém, em 1279, já havia na Itália o registro da palavra
“macaronis”, usada por um soldado genovês em seu inventário para descrever o alimento que
deixava para sua família.
A versão mais aceita confere aos árabes a paternidade da invenção. [...]
Durante o período da Renascença (séc. XIV – XVI), a massa era um prato nobre, servido
pelos ricos em seus banquetes. [...]
Irene Cavaliere. Disponível em: <http://www.invivo.fiocruz.br>.

Questão 1 – Há agente da passiva no trecho:
( ) “Pratos à base de massas existem desde que o homem descobriu que podia moer [...]”
( ) “Foram encontradas referências a um alimento feito com cereais [...]”
( x ) “[...] usada por um soldado genovês em seu inventário [...]”
Questão 2 – No trecho assinalado acima, o agente da passiva vem regido pela preposição:
( ) “a”
( ) “de”
( x ) “por”
Questão 3 – Na passagem “[...] trazido da China pelo famoso explorador Marco Polo.”, o verbo
passivo exprime:
( x ) uma ação do agente da passiva.
( ) um estado do agente da passiva.
( ) uma característica do agente da passiva.
Questão 4 – Grife o agente da passiva que compõe esta parte do texto:
“[...] um prato nobre, servido pelos ricos em seus banquetes.”
Questão 5 – Reescreva a parte do texto acima, de modo que o agente da passiva se torne o
sujeito da oração na voz ativa:
“Os ricos serviam um prato nobre em seus banquetes.”
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