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Observe as seguintes frases:

Tempo:  Pretérito Perfeito

• João comeu o bife.

• O bife foi comido por João.



João comeu o bife.

Observe que no primeiro exemplo, a frase está relacionada à 
ação que João exerce sobre o bife.



O bife foi comido por João.

• No segundo, ocorre o contrário. Isto são as vozes do verbo, 
numa a ação do verbo ocorre em relação ao tempo enunciado 
(voz ativa) e na outra ocorre o tempo enunciado em relação à 
ação do verbo (voz passiva), isto é, que já passou.



O verbo de uma oração está na voz ativa quando a ação é 
praticada pelo sujeito, ou seja, o sujeito é o agente da ação 
verbal. É o tipo de voz que estamos acostumados a ver.

Exemplo: 

 O diretor da escola maltratou Alice. (O diretor da escola é o 
agente da ação verbal, ou seja, ela é praticada por ele).



• O verbo de uma oração está na voz passiva quando a ação 
é sofrida pelo sujeito, que não é o mesmo que pratica a 
ação verbal. O agente da passiva é aquele que pratica o 
ato. 



Exemplo:

• Alice foi maltratada pelo diretor da escola.

• Os problemas seriam resolvidos pelos funcionários 
da empresa na reunião.



A seguinte oração está na voz ativa:

Branca de Neve mordeu     a maçã envenenada.
Sujeito                      Verbo transitivo           Objeto direto

Quando uma oração está na voz ativa, o sujeito gramatical 
também é o agente da ação. Veja bem: foi de fato Branca de 
Neve quem comeu a maçã envenenada. 



• Existe, no entanto, um outro modo de afirmar o mesmo fato. 
Veja bem!

• A maçã envenenada foi mordida  por Branca de Neve.
Sujeito                                    Verbo na Voz Passiva          Agente da Passiva

•
O sentido desta oração é exatamente o mesmo da oração 
anterior. Embora a informação seja a mesma, a estrutura 
gramatical é um pouco diferente. Nesse exemplo, a oração
está na voz passiva.



• Agente da passiva é o termo integrante da oração, que na 
voz passiva, indica a pessoa ou coisa que praticou a ação



Ali Babá pronunciou as palavras mágicas.
Sujeito Objeto direto

As palavras mágicas foram pronunciadas por Ali Babá. 
Sujeito Agente da Passiva



• Devemos usar 2 verbos na voz passiva.
• Quais são os verbos:
• Verbo  Ser
• Verbo no Participio




