
 

 

Nível: A2 

Chiquinho, o cão leal 

1. Lê a informação. 
 

Frase ativa: 

Os meus primos adotaram este cão. 

Sujeito: Os meus primos 

Verbo (na voz ativa; não é preciso verbo 

auxiliar): adotaram 

Complemento direto: este cão. 

Frase passiva: 

Este cão foi adotado pelos meus primos. 

Sujeito: Este cão 

Verbo (na voz passiva; é preciso verbo auxiliar: SER): foi adotado 

Complemento agente da passiva: pelos meus primos. 

 

2. Lê o texto. 

 

Chiquinho, o cão leal 

Chiquinho, o cão que durante meses esperou pela dona à porta do centro de saúde de 

Rio de Mouro, concelho de Sintra, foi adotado. Depois da morte da dona, a espera diária do 

cão à porta do local onde a viu pela última vez comoveu os habitantes da zona.  

Chiquinho foi adotado há dias por um casal da Damaia. 

Durante os dias que esperou pela dona à porta do Centro de Saúde de Rio de Mouro, 

onde a viu entrar pela última vez, o cão foi alimentado pelos donos de um restaurante da 

vizinhança. 

Os amigos que Chiquinho deixou em Rio de Mouro fizeram um apelo à SIC, que emitiu 

uma reportagem no passado fim de semana sobre a fidelidade do animal à antiga dona. 
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GLOSSÁRIO: 

Comoveu: emocionou, impressionou.  

Adotar (um animal): levar para casa um animal e tratar dele, de modo que o cão passa a ter 

um (segundo) dono. 

Posteriormente: depois, a seguir. 

Faleceu: morreu. 

Vizinhança: conjunto de pessoas que moram perto.  

Fizeram um apelo: pediram ajuda. 

Emitiu uma reportagem: fez e transmitiu uma notícia. 

Fidelidade: qualidade do que é fiel; qualidade daquele que mantém uma amizade e que está 

sempre perto e pronto para acompanhar o outro. Os cães são conhecidos por serem fiéis. 

 

3. Identifica as frases na voz passiva e na voz ativa. 
 

1) A dona do Chiquinho foi transportada para o hospital pelos vizinhos.  
 
a) Frase ativa. 

 
b) Frase passiva. 

 
 
_________ 

_________ 

 

2) Os vizinhos transportaram a dona do Chiquinho para o hospital. 

a) Frase ativa. 

b) Frase passiva. 

 

_________ 

_________ 

 

3) O Chiquinho foi adotado há dias por um casal da Damaia.  

a) Frase ativa. 

b) Frase passiva. 

 

_________ 

_________ 

 

4) Um casal da Damaia adotou há dias o Chiquinho.  

_________ 



 

 

a) Frase ativa. 

b) Frase passiva. 

 

 

_________ 

5) Os donos de um restaurante da vizinhança alimentaram o cão. 

a) Frase ativa. 

b) Frase passiva. 

 

 

_________ 

_________ 

 

 

6) O cão foi alimentado pelos donos de um restaurante da vizinhança. 

a) Frase ativa. 

b) Frase passiva. 

 

 

_________ 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluções: 3. 1) b; 2) a; 3) b; 4) a; 5) a; 6) b. 


