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Leia:
Parque do Itatiaia será administrado por concessão privada
O Parque Nacional do Itatiaia, localizado entre os estados do Rio de Janeiro e de Minas
Gerais, será administrado pela empresa Hope Recursos Humanos nos próximos 25 anos. O
contrato de concessão foi assinado hoje (6) no centro de visitantes da unidade de visitação, com
a presença do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
A expectativa de Salles é aumentar o turismo no parque. “A população em geral precisa
visitar. Quem visita cuida, valoriza a conservação e abre espaço para que as próximas gerações
também se dediquem a visitações, ao ecoturismo”, afirmou o ministro.
Atualmente com 28 mil hectares, o parque é o mais antigo do Brasil, criado em junho de
1937 pelo então presidente Getúlio Vargas.
Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br>. (Com cortes).

Questão 1 – Grife o agente da passiva que compõe este trecho:
“O Parque Nacional do Itatiaia, localizado entre os estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais,
será administrado pela empresa Hope Recursos Humanos nos próximos 25 anos.”
Questão 2 – Reescreva o trecho acima, de modo que o agente da passiva se torne o sujeito da
oração na voz ativa:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Questão 3 – Há agente da passiva no fragmento:
( ) “A expectativa de Salles é aumentar o turismo no parque.”
( ) “[...] para que as próximas gerações também se dediquem a visitações [...]”
( ) “[...] criado em junho de 1937 pelo então presidente Getúlio Vargas.”
Questão 4 – Pode-se afirmar que o agente da passiva é o complemento de um verbo na voz
passiva. No fragmento assinalado anteriormente, o verbo passivo exprime:
( ) uma ação do sujeito.
( ) um estado do sujeito.
( ) um atributo do sujeito.
Questão 5 – Os agentes da passiva, analisados nas questões, estão presentes:
( ) em um resumo.
( ) em uma notícia.
( ) em uma propaganda.
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