
 

 

Nível: B1 

Estruturas impessoais 

Em cada alínea, usa a palavra a negrito, na forma em que está,  para completares a segunda 

frase. 

 

1. O Zé foi promovido a Ministro. 

Promoveram 

________________ a Ministro. 

 

2. Disseram muito bem do Manel na reunião. 

Elogiado 

O Manel ________________________ na reunião. 

 

3. Disseram que eu roubei o telemóvel da Teresa, mas isso é mentira. 

Acusado 

____________________________ o telemóvel da Teresa, mas isso é mentira. 

 

4. Há quem diga que a loja da esquina vai fechar. 

-se 

______________ que a loja da esquina vai fechar. 

 

5. Ninguém sabe o que aconteceu. 

Não 

_______________ o que aconteceu. 

 

6. Nomearam o meu filme para os Óscares! 

Foi 

___________________________ para os Óscares! 

 

7. Fizeram-se grandes esforços para reduzir as despesas. 

Gente 

_______________________ grandes esforços para reduzir as despesas. 

 

8. Ninguém convidou o Zé para a festa. 

Convidado 

______________________________ para a festa. 

 

9. Lê-se muito nesta escola. 

Toda 

_____________________ nesta escola. 

 

 

 



 

 

10. Os músicos foram muito aplaudidos. 

Aplausos 

__________________________ para os músicos. 

 

11. Os populares relataram o incidente. 

Relatos 

____________________ do incidente. 

 

12. Cancelaram o espetáculo. 

Foi 

O espetáculo ________________. 

 

13. O Zé foi ameaçado de morte. 

Recebeu 

________________________ de morte. 

 

14. O Manel não foi atendido. 

Ninguém 

_____________________ o Manel. 

 

15. Há muita gente que diz que este restaurante é bom. 

Considerado 

___________________________ um bom restaurante. 

 

16. As pessoas dizem que, há 50 anos, havia aqui um grande lago. 

-se 

_______________ , há 50 anos, havia aqui um grande lago. 

 

17. Aconselharam o Zé a não ir. 

Foi 

___________________ a não ir. 

 

18. Disseram ao Manel que ele não passava de uma besta… 

Insultado 

O Manel _______________. 

 
 

 

 

 

Soluções: 1. Promoveram o Zé; 2. foi elogiado; 3. (Eu) fui acusado de roubar/ter roubado; 4. Diz-se; 5. Não se sabe; 

6. O meu filme foi nomeado; 7. Toda a gente fez; 8. O Zé não foi convidado; 9. Toda a gente lê muito; 10. Houve 

muitos aplausos; 11. Houve/há; 12. foi cancelado; 13. O Zé recebeu ameaças; 14. Ninguém atendeu; 15 Este é 

considerado; 16. Diz-se que; 17. O Zé foi aconselhado; 18. foi insultado. 


