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Voz passiva 

I. Voz passiva com ser:  
Eu fui convidada para uma festa. 

 
  
 
Voz Ativa Voz Passiva 
Todo mundo lê este jornal. 
Todo mundo lia este jornal. 
Todo mundo leu esta notícia. 
Todo mundo lerá esta notícia. 
Todo mundo leria esta notícia. 
Todo mundo está lendo estes artigos. 
Todo mundo estava lendo estes artigos. 
 
Todo mundo tem lido estes artigos. 
Todo mundo tinha lido estas cartas. 
Quero que os alunos leiam este livro. 
Eu quis que meus amigos lessem este livro. 
 
Vocês entenderão tudo quando lerem estas 
cartas. 

Este jornal é lido por todo mundo. 
Este jornal era lido por todo mundo. 
Esta notícia foi lida por todo mundo. 
Esta notícia será lida por todo mundo. 
Esta notícia seria lida por todo mundo. 
Estes artigos estão sendo lidos por todo mundo. 
Estes artigos estavam sendo lidos por todo 
mundo. 
Estes artigos têm sido lidos por todo mundo. 
Estas cartas tinham sido lidas por todo mundo. 
Quero que este livro seja lido pelos alunos. 
Eu quis que esse livro fosse lido pelos meus 
amigos. 
Vocês entenderão tudo quando estas cartas forem 
lidas. 

 
 

Forma-se a voz passiva com o verbo auxiliar ser, conjugando em todas as suas formas, 
seguido do particípio do verbo principal. Este particípio concorda em gênero e número 

com o sujeito. 

Observação: O agente da passiva pode ou não aparecer: 
   Os homens demoliram a casa. 
   A casa foi demolida pelos homens. 
   A casa foi demolida. 
 



 
 

 
 

3 

Passe as frases para a voz passiva. 
Ela faz tudo. Tudo é feito por ela. 
 
1. Ele ouve este programa. 
 

2. Nós pomos as chaves na gaveta. 
 

3. Nós pusemos os papéis no armário. 
 

4. O presidente dava entrevistas às quartas – feiras: 
 

5. Escreveremos o relatório amanhã. 
 

6. Farei o possível. 
 

7. Até agora não recebemos nenhuma notícia. 
 

8. Não cobrei as horas extras. 
 

9. Ninguém entenderia o problema. 
 

10. Quero que vocês entendam o problema. 
 

11. A polícia tem procurado o criminoso. 
 

12. Os médicos de plantão estão atendendo os feridos. 
 

13. Não quero que vocês comentem este assunto. 
 

14. Lamentei que ele não entendesse minhas palavras. 
 

15. Os diretores ainda não tinham discutido a proposta quando a reunião começou. 
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Verbos abundantes – Particípios com duas formas. 
 
Infinitivo Voz ativa 

Depois dos verbos TER ou HAVER 
Particípios Regulares 

Voz passiva 
Depois dos verbos SER ou ESTAR 
Particípios Irregulares 

aceitar aceitado aceito 
acender acendido aceso 
eleger elegido eleito 
entregar entregado entregue 
expressar expressado expresso 
ganhar ganhado ganho 
gastar gastado gasto 
incluir incluído incluso 
isentar isentado isento 
limpar limpado limpo 
matar matado morto 
morrer morrido morto 
pagar pagado pago 
pegar pegado pego 
prender prendido preso 
salvar salvado salvo 
soltar soltado solto 
suspender suspendido suspenso 
 

 

(aceitar) O convite foi aceito com alegria. 
Ela já tinha aceitado a nossa oferta quando lhe fizeram outra. 
— Odete, por que você não acendeu as luzes das vitrinas? 
— Eu já tinha ......................................... mas o Renato veio e 
 apagou. (acender)  
— Mas você sabe que as luzes são  ......................................... às 6 horas  
e não podem ser apagadas. (acender)  
—  Eu sei, mas parece que o Renato não sabe. 
— E a loja? Por que você não limpou a loja hoje? 
— Eu não limpei a loja hoje porque eu já tinha  ......................................... ontem. (limpar) 
— Mas a loja tem que ser  ......................................... todo dia. É novidade para você? (limpar) 
— Bom... 
— E as encomendas? Foram  ......................................... ? (entregar) 
— Foram, faz tempo. Nós já tínhamos  ......................................... todas quando a senhora chegou. 
(entregar) 
— Ótimo. 

A polícia já tinha prendido dois ladrões à tarde. 
O terceiro ladrão só foi preso à noite. 

O particípio regular dos verbos abundantes 
 é usado na voz ativa (auxiliares ter ou haver). 
O particípio irregular, na voz passiva (auxiliar ser ou 
estar). 
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