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Conteúdo da PT

Leitura e interpretação da obra: A megera domada  (obra completa).

Vozes verbais e agente da passiva.

Metáfora e comparação.

Vocativo.

Poema e poema visual.



O QUE VAMOS ESTUDAR?
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        Metáfora e comparaçãoVozes verbais Agente da passiva

     poema visualvocativo Poema



1.
VOZES VERBAIS

A voz é a forma de verbos usada para expressar a relação entre a ação que 

ele expressa e o sujeito. A relação pode ser ativa, passiva (analítica e 

passiva) ou reflexiva.



VOZ ATIVA
✘ A voz ativa é uma das três vozes verbais. Os verbos sofrem flexão em número, 

pessoa, modo, tempo e voz

✘ O sujeito é o agente da ação, ou seja, a ação expressa pelo verbo é praticada 

pelo sujeito da oração
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“Eu li o livro.”
- Quem leu? Eu (sujeito)
- Li = verbo na voz ativa

“Mariana e Pedro saíram para o trabalho.”
- Quem saiu? Mariana e Pedro (sujeito)
- Saíram = verbo na voz ativa

Exemplos



VOZ REFLEXIVA

✘ é a voz verbal na qual o sujeito da oração executa e recebe/sofre a ação verbal 

simultaneamente.

✘ a presença de um pronome reflexivo é obrigatória. São eles: me, te, se, nos, vos e se. 

✘ Em uma frase de voz reflexiva, o pronome tem a função de objeto de um verbo 

transitivo, funcionando, assim, como complemento.
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“Eu me penteio sempre antes de sair de casa”
- Quem penteia? Eu (sujeito)
- Quem é penteado? Eu (sujeito)

“Ele se cortou com a tesoura”
- Quem cortou? Ele (sujeito)
- Quem foi cortado? Ele (sujeito)

Exemplos



VOZ PASSIVA

ANALÍTICA: é expressa por uma locução verbal 

formada pelo verbo ser + particípio do verbo 

principal.

SINTÉTICA: é formada pelo acréscimo do 

pronome pessoal se, na função de 

partícula apassivadora.
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é a voz em que um objeto direto passa a ocupar a posição de sujeito, ou seja, o sujeito sofre a 
ação.

https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/verbo-2.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/pronome.htm
https://www.infoescola.com/portugues/objeto-direto/


Mas qual é qual?
SE - APASSIVADOR 
✘ Verbo t.d (transitivo direto) 

concordando com o sujeito.

SE - índice de indeterminação do sujeito
✘ Verbo t.i (transitivo indireto), i 

(intransitivo) e vl (verbo de ligação) 

na 3a pessoa do singular
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“o carro velho foi comprado pelo meu primo.” - voz passiva analítica

- Quem foi comprado? O carro  (sujeito paciente)

- Quem o comprou? Meu primo (quem faz a ação verbal)

“Comprou-se o carro velho” - voz passiva sintética

- Quem foi comprado? O carro velho (sujeito paciente)

- Se - apassivador (comprar é t.d)

Exemplos
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voz ativa VS voz passiva
Dependendo de qual é usada na frase, os destaques mudam.

✘ Se uma frase está na voz ativa, pretende-se destacar quem 
pratica a ação.

✘ Se uma frase está na voz passiva, pretende-se destacar o 
que ocorreu e quem sofreu a ação.



2.
Agente da passiva



O que é?
✘ É aquele que, na voz passiva analítica, pratica a ação verbal

✘ Vem sempre antecedido por preposição - normalmente “por”

✘ Uma frase na voz ativa só pode ser convertida em passiva analítica (com o 

agente passiva) quando o verbo for transitivo direto

✘ Nem sempre ele é expresso na frase: pode ser omitido para indeterminar o 

sujeito.
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“O livro foi rasgado pelo bebê” 

- Quem foi rasgado? O livro (sujeito)
- QUEM O RASGOU? O BEBê (agente da passiva)

“O livro foi rasgado”

- Quem foi rasgado? O livro (sujeito)
- Quem o rasgou? Não se sabe, pois o agente da passiva 

está omitido

Exemplos



3.
Metáfora e comparação

São duas figuras de linguagem



metáfora

17

✘ Representa uma comparação de palavras com significados diferentes
✘ O termo comparativo fica subentendido na frase, ou seja, implicito.
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comparação
✘ É uma comparação explícita. 

✘ Ao contrário da metáfora, usam-se os conectivos de comparação: como, assim, tal qual, 

etc.



4.
vocativo



O que é?
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✘ Termo usado para chamar ou pôr em evidência a pessoa ou coisa a que nos dirigimos

✘ Ele aparece no início, no final ou no meio da frase

✘ É sempre isolado por vírgulas
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“jorge, cadê a pizza?”

- a quem foi dirigida a frase? à jorge

“Mãe, estou indo para a aula!”

- A quem foi dirigida a frase? A mãe

Exemplos



5.
poema



O que é?
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✘ Poema é um gênero textual dividido em estrofes e versos. Cada estrofe é constituída 

por versos.

✘ O poema é constituído, normalmente, pela linguagem conotativa, ou seja, figurada

✘ O poeta cria imagens poéticas, e atribui novos sentidos às palavras, para transmitir 

sentimentos ou impressões sobre o mundo
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De tudo, ao meu amor serei atento
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento.
Quero vivê-lo em cada vão momento
E em louvor hei de espalhar meu canto
E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento.

Exemplo

E assim, quando mais tarde me procure
Quem sabe a morte, angústia de quem vive
Quem sabe a solidão, fim de quem ama
Eu possa me dizer do amor (que tive):
Que não seja imortal, posto que é chama
Mas que seja infinito enquanto dure.

Soneto da Fidelidade
(Vinícius de Moraes)



6.
Poema visual



O que é?
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✘ O poema visual estabelece uma relação entre o conteúdo do poema e a forma como 

seus versos estão dispostos no papel.

✘ As letras formam um desenho e, por isso, os elementos gráficos fazem parte da 

composição da expressividade do poema.

✘ Linguagem do poema visual: relação entre significados e imagens, geração de efeitos 

de sentido, possibilidade de múltiplas leituras.
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Exemplo
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Agora vamos praticar!
1. (TRT - RJ)  “tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão”. A forma 

ativa dessa mesma frase é:

a. Qualquer cidadão pode comprovar tudo isso
b. Tudo pode comprovar-se
c. Qualquer cidadão se pode comprovar tudo isso
d. qualquer cidadão pode ter tudo isso comprovado



2.  Indique a oração que está na voz reflexiva:

a. Nunca se está salvo
b. Sonha-se com fama e dinheiro
c. Vende-se casa
d. Vestiu-se e saiu.
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3. (TRT) é exemplo de construção na voz passiva o segmento destacado na seguinte 
frase:

a. Ainda ontem, fui tomado de risos ao ler um trechinho de crônica
b. A solange toma especial cuidado com a escolha dos vocábulos
c. Glorinha e sua filha não partilham do mesmo gosto pelo requinte verbal 
d. O enrubescimento da mãe revelou seu desconforto diante da observação da 

filha
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4. (UPM - SP) Assinale a alternativa em que há agente da passiva.

a. Agradeço-lhe pelo livro
b. Olha esta terra toda que se habita dessa gente sem lei, quase infinita
c. Nós seremos julgados pelos nossos atos
d. Ouvi a notícia pelo rádio
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“[...] Por isso não se meta a exigir do poeta

Que determine o conteúdo em sua lata

Na lata do poeta tudonada cabe,

Pois ao poeta cabe fazer

Com que na lata venha caber

O incabível

Deixe a meta do poeta, não discuta

Deixe a sua meta fora da disputa

Meta dentro e fora, lata absoluta

Deixe-a simplesmente metáfora.”

5. Este poema de Gilberto Gil brinca com a 
linguagem remetendo-nos a essa conhecida 
figura. O trecho em que se identifica a 
metáfora é:

a. “Uma lata existe para conter algo”.
b. “Mas quando o poeta diz: ‘Lata'”.
c. “Uma meta existe para ser um alvo”.
d. “Que determine o conteúdo em sua 

lata”.



6. No trecho “um mundo sem adjetivos é triste como um hospital no domingo” 
existe a seguinte figura de palavra:

a.  Catacrese
b.  Comparação
c.  Antonomásia
d. Metáfora
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Gabarito
1. A
2. D
3. A 
4. C 
5. D 
6. B 
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Obrigada!
Esperamos que vocês tenham entendido

e tirado suas dúvidas!


