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Assinale a opção correta quanto à função do “se” 
encontrado no anúncio. 

A  Partícula apassivadora que indica a voz passiva 
sintética. 

B  Partícula apassivadora que indica a voz passiva 
analítica. 

C  Índice de indeterminação do sujeito. 

D  Pronome reflexivo. 

 

 
 
No cartaz acima, é possível perceber que o sujeito do título 
do filme apresentado é um ___________. Assinale a opção que 
completa a resposta da afirmação e justifique sua escolha.    

A  Sujeito simples. 

B  Sujeito composto. 

C  Sujeito elíptico. 

D  Sujeito indeterminado. 

 

Casa em forma de disco voador está à venda nos EUA 

Funcionário de imobiliária diz que já recebeu oferta de 
US$ 100 mil. 

Construção tem até escada que se recolhe com o toque de 
um botão. 

 
Quem quiser morar no “disco voador” terá de pagar pelo 

menos US$ 100 mil. (Foto: Mark Gilliland/AP) 

Procuram-se moradores com fascinação pelo espaço, 

tolerância por curiosos e pelo menos US$ 100 mil no bolso. Estes 

poderiam ser os dizeres de uma possível placa na cidade americana 

de Chattanooga, no estado do Tennessee, onde está à venda uma 

casa em formato de disco voador. 

A casa “pousou” na cidade em 1970. Sua construção circular 

– ultramoderna, na época que foi feita – tem vários andares, três 

quartos, dois banheiros e uma escada que se recolhe com o toque 

de um botão. Suportada por seis “trens de pouso”, a casa também 

tem diversas janelas circulares em suas paredes. 
 Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/PlanetaBizarro/0,,MUL351502-6091,00-

CASA+EM+FORMA+DE+DISCO+VOADOR+ESTA+A+VENDA+NOS+EUA.html. 

 
Com base no texto, julgue as afirmações em certas ou 
erradas. 

a. (    )  O termo “se”, destacado no texto, indica a presença 
da voz reflexiva.  

b. (    )  O termo destacado está incorreto, pois possui um 
sujeito indeterminado. O verbo, na verdade, deveria 
estar conjugado na terceira pessoa do singular, 
acrescentado do pronome “se”.  

c. (    )  O “se” é uma partícula apassivadora e, por isso, o 
verbo está no plural para concordar com 
“moradores”. 

 

(Fapec-2016) Assinale a opção em que a palavra “se” é um 
pronome reflexivo. 

A  Não se é responsável da noite para o dia! 

B  Os policiais feriram-se no confronto. 

C  Vendem-se carros usados. 

D  Procura-se secretária naquela nova loja. 

 
 
 
 
 

 

 
GABARITO 

1. C 
2. D, porque não é possível determinar o sujeito da oração pela 

ocorrência de um V.I. conjugado na 3ª p. do singular 
acrescentado do pronome “se”. 

3. a) Errado. 
b) Errado. 
c) Certo. 

4. B 
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