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VOZ PASSIVA SINTÉTICA 
 

   Forma-se com verbo transitivo direto acompanhado do pronome se (pronome apassivador): 

  Viu-se o erro.   Leem-se as cartas.   Convocar-se-á o deputado.  
   VTD + SE   sujeito   VTD  +  SE      sujeito      VTD      +     SE               sujeito 

 

 A voz passiva sintética só existe na terceira pessoa (singular/plural) e o normal é não trazer agente da 
passiva. A passiva sintética mantém estreita correlação com a passiva analítica: 

   Voz Passiva Analítica   <=>     Voz Passiva Sintática 

  O projeto é trabalhado    <=>     Trabalha-se o projeto.  

  O relatório foi visto        <=>     Viu-se o relatório. 

  O livro era analisado     <=>     Analisava-se o livro.   

  O tema já será estudado  <=>   Já se estudará o tema.  

  Isso não seria percebido   <=>    Não se perceberia isso. 

  Caso o livro fosse lido   <=>    Caso se lesse o livro 

  Embora isso seja feito   <=>   Embora se faça isso   

  Quando o prédio for feito  <=>    Quando se fizer o prédio 

 

 Quando o verbo for VTDI, a voz passiva sintética também pode ser construída: 

   Deram-se as notas (sujeito paciente) ao aluno (OI). (corresponde a: As notas foram dadas ao aluno) 

   Ao cliente (OI) leram-se todas as cláusulas (sujeito paciente). (Todas as cláusulas foram lidas ao cliente) 

 

 É importante frisar que, apesar de ser constituída de VTD (+ pronome apassivador) ou VTDI (+ pronome 
apassivador), na voz passiva sintética não há objeto direto, termo encontrável na voz ativa. Da ativa para a 
passiva, o objeto direto transformou-se em sujeito.  

 Em geral, as provas de concurso trabalham com as seguintes dificuldades: 

  - classificação do sujeito 

  -  classificação do pronome apassivador “se”  

  - concordância verbal 

  -  transformação da passiva sintética em passiva analítica 

  -  rivalização com a estrutura do sujeito indeterminado 
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QUESTÕES – TRANSFORMAÇÃO 
 

1.  (ESAF) “Foi adotada então uma postura única: haveria três línguas oficiais.” 

 Mantém-se a estrutura sintática de voz passiva e a ideia de passividade ao empregar “Adotou-se” em 
lugar de “Foi adotada” 

 
2.  (ESAF) Em “O relacionamento com o mercado era avaliado”, a transformação da voz passiva analítica para 
sintética corresponde a: “Avaliou-se o relacionamento com o mercado”.  

 
3.  (ESAF) Na Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita a el-rei D. Manuel, observam-se melhor as obsessões dos 
portugueses.” 

 No texto, a estrutura da voz passiva em “observam-se” equivale a “foram observados” 

 
4.  (ESAF) “Como era de se esperar, com porto, aeroporto e estradas arruinados ou semidestruídos, com a 
escassez de água, alimentos e remédios, iniciaram-se ondas de saques” 

 Mantém-se a correção gramatical do período substituindo-se o termo “iniciaram-se” pela expressão 
“foram iniciados”. 

 
5.  (ESAF) O trecho “Dezenas de utopias e de arquiteturas sociais foram construídas” admite ser corretamente 
substituído por “Construíram-se dezenas de utopias e de arquiteturas sociais”. 

 
6.  (CESPE) “Com relação às características do ambiente sociocultural, observam-se diferenças entre sociedades 
quanto à extensão e à profundidade com que são cultivados os traços favorecedores da produção.” 

 A flexão de plural no verbo em “observam-se” estabelece concordância com “diferenças”. Admite-se 
também como correto o uso da locução verbal “são observadas” no lugar de “observam-se”. 

 
7.  (CESPE) “Em novembro de 2003, o presidente da República assinou o Decreto n.º 4.877, que estabelece, em 
seu artigo 2.º: “Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste decreto, os 
grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações 
territoriais específicas...” 

 Prejudica-se a correção gramatical do período ao se substituir “Consideram-se” por “São 
considerados”. 
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8.  (CESPE) “Com a centralidade da televisão nas campanhas políticas da atualidade, o evento político deslocou-
se das ruas e das praças públicas para as salas dos eleitores”. 

           Sem que se contrarie o sentido original do texto, pode-se substituir “deslocou-se” por “foi deslocado”. 

 
9.  (CESPE) “...em todos esses atos, muito além do carimbo do cartório, agrega-se a esse documento um seguro, 
baseado na responsabilidade  e fé pública do tabelião.” 

 A substituição de “agrega-se” por “é agregado” prejudica a correção gramatical e altera a informação 
original do período. 

 
10.  (CESPE) “No século XIX, enfatizou-se, nos mais diversos domínios, a busca de explicações sobre as origens 
— dos homens, das sociedades, das nações.” 

       Atenderia à prescrição gramatical o emprego, da forma verbal “foi enfatizada”, em vez de “enfatizou-se”. 

 
11.  (CESPE) “Vai-se concentrando em apenas dois segmentos —agropecuária e mineração— a competitividade 
dos produtores nacionais.” 

 A substituição de “Vai-se concentrando” por “Vai sendo concentrado” mantém a correção gramatical do 
período. 

 

12. (CESPE) “Só no Império, em 1832, com o Código de Processo Penal do Império, iniciou-se a sistematização 
das ações do Ministério Público.” 

 Caso se substituísse “iniciou-se” por “foi iniciada”, a correção gramatical do período seria prejudicada.  

 
13. (CESPE) “Nesse período, eram usadas tochas com fibras torcidas e impregnadas com material inflamável.” 

 O trecho “eram usadas tochas” poderia ser corretamente reescrito como “usavam-se tochas”. 

 

14. (CESPE) “Alguns estudos foram realizados a partir de navios brasileiros.” 

 Seria mantida a correção gramatical do texto caso a oração “Alguns estudos foram realizados” fosse 
assim reescrita: “Realizaram-se alguns estudos”. 

 

15. (CESPE)  A correção gramatical e o sentido da oração “Em agosto deste ano, foram registrados 39 casos de 
sequestro-relâmpago em todo o DF” seriam preservados caso se substituísse a locução verbal “foram 
registrados” por “registrou-se”. 

 

16. (CESPE) “Na democracia semidireta, são assegurados instrumentos de participação direta do povo nas 
funções de governo.” 

 A substituição de “são assegurados” por “assegura-se” preservaria a correção gramatical do período. 
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17.  (FCC)  A voz verbal da construção “atribui-se ao fator velocidade um prestígio tão absoluto” permanecerá a 
mesma caso se substitua o elemento sublinhado por 

a) atribuímos.     c) é atribuído.    e) costuma-se atribuir. 

b) há quem atribua.    d) atribuem. 

 
18.  (FCC) “...quando se consideram as emissões provocadas por transporte e refrigeração das garrafas.  

 A forma verbal de sentido equivalente à da grifada acima é: 

a) foi considerado.   c) forem consideradas.   e) são consideradas. 

b) tinham considerado.   d) deve ser considerado. 

 
19.  (FCC) Na frase No caso dos donos do mundo, não se devem esperar exames de consciência mais 
profundos, é correto afirmar que 

a) a construção verbal é um exemplo de voz ativa. 

b) a partícula se tem a mesma função que em E se ela não vier? 

c) a forma plural devem concorda com exames. 

d) ocorre um exemplo de indeterminação do sujeito. 

e) a expressão donos do mundo leva o verbo ao plural. 

 

20. (FGV) “Acumularam-se violências em todas as áreas da vida”. 

 Essa frase do texto está construída em voz passiva pronominal (com o pronome se). 

 Assinale a opção que indica a forma correspondente da voz passiva com auxiliar (com o verbo ser). 

a) Eram acumuladas   c) São acumuladas   e) Seriam acumuladas 

b) Foram acumuladas   d) Serão acumuladas 

 
QUESTÕES – CONCORDÂNCIA 

21. (CESGRANRIO) No trecho do Texto I “Introduziram-se as ideias não só de evolução como de revolução.”, o 
verbo concorda em número com o substantivo que o segue. 

 O verbo deverá ser flexionado no plural, caso o substantivo destacado que o segue esteja no plural, 
EXCETO em: 

a) Ao se implantar o uso do computador nas salas de aula, corresponde-se à expectativa dos alunos de 
estarem antenados com os novos tempos. 

b) Com o advento dos novos tempos, reafirma-se a tese relacionada à necessidade de mudança. 

c) Defende-se a visão conservadora do mundo com o argumento de que a sociedade não aceita mudanças. 

d) Em outras épocas, valorizava-se a pessoa que não questionava os valores religiosos impostos à população. 

e) No passado, questionava-se a mudança de valores e crenças para não incentivar o caos social. 



 

VOZ PASSIVA SINTÉTICA 

João Bolognesi Língua Portuguesa 

 

6 
 

 A cada alternativa, julgue se o trecho está correto ou errado. 
 

22. (ESAF)  Durante o seminário, apresentou-se três propostas diferentes de revisão da lei salarial. 

 

23.  (ESAF)  Incluiu-se no parecer do relator as alterações aceitas de comum acordo para todos os partidos. 

 

24.  (ESAF)  Tributa-se, por exemplo, os produtos industrializados simultaneamente pelo IPI e pelo ICMS. 

 

25.  (FCC) Constatou-se, nos resultados da pesquisa, índices que demonstram crescente melhoria das condições 
de vida no país. 

 

26.  (FCC) Não se delegam às escolas a missão exclusiva de preparar os jovens para sua inserção no mercado 
de trabalho. 

 

27.  (FCC) As duas formas em que se apresentam para nós o desafio de acreditar na igualdade são a abertura 
para os outros e a vigilância quanto às funções do Estado. 

 

28.  (FCC)  Como não se valoriza, num jovem, as qualidades naturais da mocidade, ele sai prejudicado. 

 

29.  (FCC)  Assim como nas dos outros países, encontram-se em nossa Constituição, em palavras que não 
deixam dúvida, o princípio democrático da igualdade. 

 

30.  (FCC) Einstein acredita que se reserva aos países da ONU a missão de viabilizar o estabelecimento de um 
poder supranacional. 

 

31. (FCC) Não se devem imputar aos muito tímidos a culpa por sua notoriedade. 

 

32. (FCC)  Exige-se, sim, de toda a equipe, as maneiras mais polidas no trato com os visitantes, pois a eles se 
devem as possibilidades de manutenção do parque.  

 

33. (FCC)  Não se imputem aos adolescentes de hoje a exclusiva responsabilidade pelo fato, lastimável, de 
aspirarem a tão pouco. 

 

34. (FCC) Verifica-se, examinando-se o panorama cultural e político do século XIX, muitas convergências entre o 
poder das armas e o das letras. 

 

35. (FCC) Não se oferece ao homem moderno imagens de um futuro grandioso, e cada um de nós só se 
preocupa com a agenda do dia. 
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36. (FCC) Ressalte-se, no universo dos primatas, as ações que deixam claros seus interesses numa cooperação 
recíproca. 

 

37. (FCC)  Destinam-se aos homens-placa um lugar visível nas ruas e nas praças, ao passo que lhes é suprimida 
a visibilidade social. 

 

38. (FCC)  As duas tábuas em que se comprimem o famigerado homem-placa carregam ditos que soam irônicos, 
como “compro ouro”. 

 

39. (FCC)  Agregou-se ao cotidiano de Nova York, a despeito das medidas de segurança, sentimentos de medo e 
desconfiança generalizados. 

 

40. (FCC)  Evitem-se, sempre que possível, qualquer excesso no convívio humano: nem proximidade por demais 
estreita, nem distância exagerada. 

 

41. (FCC) Não se levante contra o pessimista as acusações de imobilismo moral e inconsequência política.  

 

42. (FCC)  Tratam-se de questões espinhosas, incluindo as que dizem respeito aos novos termos da lei, por si 
sós bastante discutíveis. 

 

43. (FCC) Quando se identificam nas crianças a condição de futuros dirigentes do FMI, apaga-se os traços de 
suas vidas concretas, por força de uma cega e obstinada análise ideológica. 

44. (FCC) Prevê-se em lei as providências referentes a pilhas e baterias já utilizadas: devem retornar aos 
responsáveis por sua fabricação. 

 

45. (FCC) Caso se coloque as leis acima do homem, este reagirá passando a seguir os ditames da natureza. 

 

46. (ESAF)  Ante a hegemonia da soja no grupo das culturas produtoras de óleo, perguntam-se sobre as 
possibilidades de crescimento das demais espécies. 

 

47. (FCC) É polêmica a proposta de que se confira a um tribunal internacional poderes para intervir em normas 
jurídico-religiosas estabelecidas em culturas milenares. 
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VOZ PASSIVA SINTÉTICA X SUJEITO INDETERMINADO 
 

 

=> VTD + SE + sujeito: Esta estrutura recebe o nome de voz passiva sintética e traz: 

 . verbo transitivo direto na terceira pessoa (singular ou plural);  

 . pronome apassivador SE;  

 . sujeito paciente (que, é óbvio, não virá preposicionado).  

 

 Além disso, aceita ser transposta para a voz passiva analítica. 

  Fizeram-se as encomendas.   <=> As encomendas foram feitas. 
  Voz passiva sintética     Voz passiva analítica 
 

 Vale reforçar que nessa estrutura haverá um sujeito paciente e, com isso, deve ter atenção à 
concordância: Observaram-se as falhas. Não se acatam as ordens. Sempre se lerão as obras clássicas. 

 Caso o verbo seja transitivo direto e indireto, mesmo assim é possível haver a voz passiva sintética, o 
que implicará três elementos fundamentais na análise: 

- a presença do sujeito paciente e a devida concordância; 

- a possibilidade de transformação na voz passiva analítica; 

- a presença de preposição no objeto indireto, o que facilita a identificação do termo. 

. Não se enviaram os convites a todos os convidados = Os convites não foram enviados a todos os convidados. 

 (os convites = sujeito / a todos os convidados = OI) 

. À mulher indicavam-se medicamentos diferentes = Medicamentos diferentes eram indicados à mulher.  

(medicamentos diferente= sujeito / À mulher = OI)  

. Destinar-se-á aos contribuintes tal esclarecimento = Tal esclarecimento será destinado aos contribuintes.  

(tal esclarecimento = sujeito / aos contribuintes = OI)  

 

=> VTI + SE + objeto indireto: Esta estrutura recebe o nome de sujeito indeterminado e traz: 

 . verbo transitivo indireto na terceira pessoa do singular;  

 . índice de indeterminação do sujeito SE;  

 . objeto indireto (termo que sempre virá preposicionado).  

 

  Trata-se de medidas paliativas.  Discorda-se de tais medidas. 
              OI            OI 
 

 Nessa estrutura não haverá sujeito e, com isso, o verbo ficará no singular. 
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QUESTÕES – TRATAR (VTI) 
  
48. (FCC) Em “Trata-se de um documento aprovado por vários intelectuais ibero-americano”, se o autor se 
referisse a mais de um documento, a frase estaria correta assim: "Tratam-se de uns documentos aprovados 
por vários intelectuais...". 

 
49.  (CESPE) Mantêm-se a coerência textual e a correção gramatical ao se substituir “Trata-se de nosso 
patrimônio lingüístico” por “Tratam-se de nossas línguas e idiomas nacionais”. 

 
50. (CESPE)  “Trata-se de um monumento de erudição, pleno de conhecimento de história” 

 Ao se substituir “um monumento de erudição, pleno” por “reflexões eruditas, plenas de”, a forma verbal 
“Trata-se” deve ser flexionada em número.   

 
51.  (CESPE)  “Para mim, não se trata de um regime com características fixas.” 

 A flexão do singular em “não se trata” deve-se ao emprego do singular em “um regime”.   

 
52. (CESPE) “Trata-se da chamada poluição urbana, observada, sobretudo, nas grandes regiões metropolitanas 
de acelerado crescimento demográfico.” 

 Caso a expressão “da chamada poluição urbana” estivesse no plural, a forma verbal “Trata-se” deveria 
também ser flexionada no plural. 

 
53. (CESPE) O trecho “Tratava-se da área de maior concentração de escravos nos sertões, a ponto de existirem 
quadrinhas abordando esse estranho recorde” pode ser reescrito, sem prejuízo do sentido original do texto e da 
correção gramatical, da seguinte forma: “Tratavam-se de escravos concentrados, majoritariamente, na área 
dos sertões, a ponto de haverem quadrinhas abordando esse estranho recorde”. 
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QUESTÕES – CLASSIFICAÇÃO 
 

54. (CESPE) Na construção “Antigamente se comparava o cérebro a um computador”, não está expresso o termo 
com que concorda a forma verbal “comparava”, uma vez que o sujeito dessa oração está indeterminado, 
segundo a gramática tradicional. 

 
55.  (CESPE) “Os orçamentos das principais agências governamentais de fomento à produção científica 
aumentaram de modo significativo e ampliou-se a concessão de bolsas de estudo em todas as áreas do 
conhecimento.“ 

A partícula “se”, em “ampliou-se a concessão de bolsas de estudo”, evidencia a indeterminação do 
sujeito da oração.    

 
56.  (CESPE) “Este relatório contém informações sobre as amostras analisadas e os ensaios realizados, 
apresenta e discute os resultados obtidos, além de fornecer informações úteis para o consumidor para que se 
entenda o significado do seu símbolo nacional e para que se realize uma compra satisfatória.” 

 Em “para que se entenda” e “para que se realize”, o sujeito é indeterminado para que se remeta à 
população de um modo geral. 

 
57.  (CESPE)  “...palavra puxa palavra, uma ideia traz outra, e assim se faz um livro.”  

 E no trecho “assim se faz um livro”, a expressão “um livro” exerce a função de sujeito. 

 
58.  (CESPE) “Antes, porém, realizou-se uma sessão de julgamento da Comissão de Anistia.” 

 No período, o sujeito da oração principal está posposto ao verbo. 

 
59.   (CESPE) “Essa nova forma de ver a mobilidade deve promover o reordenamento dos espaços e das 
atividades urbanas, de forma a reduzir as necessidades de deslocamento motorizado e seus custos e construir 
espaços e tempos sociais em que se preserve, defenda e promova a qualidade do ambiente natural e os 
patrimônios históricos, culturais e artísticos das cidades e dos bairros antigos.”  

 A ideia generalizadora que o emprego do pronome “se”, na função de sujeito indeterminado, confere a 
“preserve”, “defenda” e “promova” justifica a flexão de singular nessas formas verbais. 

 
60.  (CESPE) “Não podemos ignorar as mudanças que se processam no mundo, sobretudo a emergência de 
países em desenvolvimento.” 

 A partícula “se” indica um sujeito indeterminado para o verbo processar. 
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61.  (CESPE) Com relação à representação do sujeito da oração, no segmento “em se tratando de fato” , o sujeito 
é indeterminado, diferentemente do que ocorre no segmento “estabelecer-se sinonímia”, em que o sujeito é 
“sinonímia”. 

 
62.  (CESPE) “Durante o governo de Fernando Collor de Mello, entre 1990 e 1992, procedeu-se à demolição 
instantânea dos conceitos que haviam alimentado durante décadas os impulsos da diplomacia.” 

 Em “procedeu-se”, o termo “-se” indica voz reflexiva. 

 
63.  (CESPE) “A questão que se coloca é até que ponto é possível injetar alguma previsibilidade em um mercado 
tão interconectado.” 

 Embora “se”, em “se coloca”, possa ser classificado como partícula apassivadora tanto quanto como 
pronome reflexivo, é nesta última função que está empregado no texto. 

 
64.  (CESPE) “Já nessa época, os notários (que redigiam os contratos) eram  obrigados a exigir certidões dos 
teminai (responsáveis pelos registros) para que se pudesse dispor de imóveis. 

 Em “para que se pudesse dispor de imóveis”, o pronome “se” exerce a função de partícula 
apassivadora. 

 
65.  (CESPE) “Desde 1995, quando o governo encaminhou sua primeira proposta ao Legislativo, o tema é 
debatido e não se chega a uma conclusão. Todos concordam que o sistema tributário brasileiro é repleto de 
distorções e deficiências, porém, quando se aprofunda o debate, os conflitos de interesses aparecem, 
dificultando a aprovação do projeto.” 

 Tanto em “se chega” como em “se aprofunda”, o “se” indica indeterminação do sujeito. 
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66. Faça a correlação entre a oração e a voz verbal.  
 

      (   ) Ele apanhou da mulher 

      (   ) O rapaz ainda não sabe as novidades. 

      (   ) Alugam-se casas. 

1- voz ativa      (   ) Ele foi ferido pelas palavras do homem. 

2- voz passiva analítica    (   ) Sem muitos cuidados, ele se feriu. 

3- voz passiva sintética    (   ) Sem a ajuda de todos, não se resolve o problema. 

4- voz reflexiva      (   ) Aos homens falta coragem. 

      (   ) Ao aluno deu-se mais uma chance. 

      (   ) Às mulheres cabe a luta por seus direitos. 

      (   ) Pelo médico de plantão, o menino foi operado. 

 
67. Passe da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. 

Exemplo:  Voz passiva analítica: As duas partes da construção foram concretizadas.  

  Voz passiva sintética: Concretizaram-se as duas partes da construção. 
 

a) Voz passiva analítica:  Aos alunos foram distribuídos três tipos de livros. 

Voz passiva sintética:______________________________________________________________________   

 
b) Voz passiva analítica:  Todas as dúvidas eram solucionadas.  

Voz passiva sintética:______________________________________________________________________   

 
c) Voz passiva analítica:  Todos os prêmios sorteados são despachados aos vencedores. 

Voz passiva sintética:______________________________________________________________________   

 
d) Voz passiva analítica:  Devem ser analisadas todas as hipóteses de salvamento.    

Voz passiva sintética:______________________________________________________________________   

 
e) Voz passiva analítica:  São assegurados ao beneficiado os direitos previstos em contrato. 

Voz passiva sintética:______________________________________________________________________   
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GABARITO 
 

1. Correto 

2. Errado 

3. Errado 

4. Errado 

5. Correto 

6. Correto 

7. Errado 

8. Correto 

9. Errado 

10. Correto 

11. Errado 

12. Errado 

13. Correto 

14. Correto 

15. Errado 

16. Errado 

17. C 

18. E 

19. C 

20. B 

21. A  

22. apresentaram-se 

23. Incluíram-se 

24. Tributam-se 

25. Constataram-se 

26. Não se delega 

27. se apresenta 

28. não se valorizam 

29. encontra-se 

30. Correto 

31. Não se deve imputar 

32. Exigem-se 

33. Não se impute 

34. Verificam-se 

35. Não se oferecem 

36. Ressaltem-se 

37. Destina-se 

38. se comprime 

39. Agregaram-se 

40. Evite-se 

41. Não se levantem 

42. Trata-se 

43. se identifica / apagam-se 

44. Preveem-se 

45. se coloquem 

46. pergunta-se 

47. se configuram 

48. Errado 

49. Errado 

50. Errado 

51. Errado 

52. Errado 

53. Errado 

54. Errado 

55. Errado 

56. Errado 

57. Correto 

58. Correto 

59. Errado 

60. Errado 

61. Correto 

62. Errado 

63. Errado  

64. Errado  

65. Errado 
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66. 

( 1 ) Ele apanhou da mulher 

( 1 ) O rapaz ainda não sabe as novidades. 

( 3 ) Alugam-se casas. 

( 2 ) Ele foi ferido pelas palavras do homem. 

( 4 ) Sem muitos cuidados, ele se feriu. 

( 3 ) Sem a ajuda de todos, não se resolve o problema. 

( 1 ) Aos homens falta coragem. 

( 3 ) Ao aluno deu-se mais uma chance. 

( 1 ) Às mulheres cabe a luta por seus direitos. 

( 2 ) Pelo médico de plantão, o menino foi operado. 

 

67. a) voz passiva sintética: Distribuíram-se três tipos de livros aos alunos. 

b) voz passiva sintética: Solucionavam-se todas as dúvidas.  

c) voz passiva sintética: Despacham-se todos os prêmios sorteados aos vencedores. 

d) voz passiva sintética: Devem-se analisar todas as hipóteses de salvamento.    

e) voz passiva sintética: Asseguram-se os direitos previstos em contrato ao beneficiado. 


