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II. Voz passiva com verbos auxiliares poder, precisar, dever, ter 
que, ter de. 
 

Não podemos comprar esta casa. 
Eu devo pagar as contas hoje. 

Eu preciso dizer a verdade. 
Eu tenho de resolver o problema. 

Ö 
Ö 
Ö 
Ö 

Esta casa não pode ser comprada por nós. 
As contas devem ser pagas hoje. 
A verdade precisa ser dita. 
O problema tem de ser resolvido. 

 
A. Eu preciso dizer a verdade. 
A verdade precisa ser dita. 
 
1. Sinto muito. Nada pude fazer. 
 

2. Vocês têm de recebê-lo bem. 
 

3. Não devemos enganar estas crianças. 
 

4. Precisamos fazer o trabalho rapidamente. 
 

5. O povo deve proteger as árvores. 
 

6. Temos que pintar o escritório amanhã. 
 

7. Tomara que ele possa ler o bilhete. 
 

8. Você deve trancar a porta. 
 

9. Talvez ele pudesse explicar o acidente. 
 

10. Duvido que você precise assinar o contrato.  
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B. Complete com o tempo adequado. Use a voz passiva. 
1.(contratar) Ontem eles .............................................. pela companhia. 
2.(fazer) Antigamente o pão .............................................. em casa. 
3.(dar) Ouça! A notícia .............................................. agora. 
4. (fazer) Que pena que descontos não .............................................. . 
5.(fazer) Este contrato.............................................. há dois anos. 
6.(ver) Ultimamente o Jorge .............................................. por aqui. 
7.(vender) No ano que vem todo o nosso estoque .............................................. . 
8.(receber) Ele não .............................................. pelo diretor se não fosse amigo dele. 
9. (aumentar) Nossos salários .............................................. uma vez por ano. 
10. (sacudir) Ontem à noite a cidade .............................................. por um terremoto. 
11. (informar) Escreva-me logo que .............................................. . 
12. (avisar) Ele me disse que já sabia de tudo. Ele .............................................. 
 por Fernando um dia antes. 
13.(pôr) No momento em que cheguei, a mesa ..............................................para o jantar. 
14. (resolver) Se o problema .............................................. ontem, não teríamos dor de cabeça agora. 
15. (dar) Quando a notícia ..............................................., estaremos longe daqui. 
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