
 
 

 

 
 

Passive Voice in English 
 
A Passive Voice ( Voz Passiva) em inglês funciona do mesmo modo que em 
português, obviamente com as palavras e verbos em inglês. 

A voz passiva consiste no seguinte. Veja as frases abaixo: 
 
That boy hid the ball in the living room. 
(Aquele menino escondeu a bola na sala) 

 
The ball was hidden in the living room by that boy. 
(A bola foi escondida na sala por aquele menino) 

 
OK. Qual a diferença entre elas? Muito simples. 

Na primeira o sujeito pratica a ação descrita e na segundo o sujeito sofre a 
ação. 

Não ajudou muito né? 
Como eu sei qual é o sujeito(subject) da frase? Do mesmo modo que em 
português. Veja: 

 
De quem eu estou falando na primeira frase? Do menino (sujeito = subject)e 
foi ele que escondeu a bola( praticou a ação) 
Na segunda estou falando da bola (sujeito), mas ela não pratica a ação e sim a 
recebe(a ação de ser escondida). 

Melhorou? 
Assim como em português em inglês também temos que mudar os tempos 
verbais para manter o significado. 

 
Formação de Passive Voice em Inglês. 
Subject + To Be + Past Participle 

 

Você precisa conhecer os verbos é claro! 
Caso não conheça consulte um dicionário e repare que os verbos são dados da 
seguinte maneira: 

 
Se o verbo for REGULAR o dicionário não dá os três tempos porque no Past 
Tense e no Past Participle, basta acresentar ED ao verbo. 

Por exemplo: 
Work = Trabalhar (work,worked,worked) 

 
Mas se o verbo for IRREGULAR você verá os três tempos básicos no 
dicionário.Por exemplo: 

Drink, drank, drunk (beber). 
Sendo "drank = Past tense e "drunk" = Past participle (a terceira coluna do 
verbo, certo?) 
Go, went, gone - ir 
Have, had, had - ter 

Consulte nossa pagina de Verbos Regulares e irregulares no site. 



 
 

 

É claro que a passive voice pode funcionar em vários tempos verbais, 
dependendo do que se quer dizer 

Exemplos: 

Simple Present 

They make cars in Detroit. (Eles fazem carros em Detroit) 
Cars are made in Detroit by them.(Carros são feitos em Detroit por eles) 

 
Present  Continuous 
Dave is making a pizza. 
(Dave está fazendo pizza) 

A pizza is being made by Dave. 
(A pizza está sendo feita por Dave) 

 
Simple Past (Ou Past Simple) 

Mark Twain wrote “adventures of Tom Sawyer” 
(Mark Twain escreveu "as aventuras de Tom Sawyer") 
“The adventures of Tom Sawyer” was written by Mark Twain 
("As aventuras de Tom Sawyer " foi escrito por Mark Twain) 

 
Past Continuous 

They were painting the house when I arrived. 
(Eles estavam pintando a casa quando eu cheguei) 
The house was being painted by them when I arrived. 
(A casa estava sendo pintada por eles quando eu cheguei) 

 
Present Perfect 

They have studied three languages in the last two years. 
(Eles estudaram três idiomas nos últimos dois anos) 
Three languages have been studied by them in the last two years 
(Três idiomas foram estudados por eles nos últimos três anos.) 

 
Future Intention with "Going to" 

They are going to buy a new house next year. 
(Eles vão comprar uma casa nova no ano que vem.) 
A new house is going to be bought by them next year. 
( Uma nova casa vai ser comprada por eles no ano que vem) 

 
Future Simple 

I will finish the work tomorrow . 
(Terminarei o trabalho amanhã) 
The work will be finished tomorrow (by me) – 
(O trabalho será terminado amanhã (por mim)) 

 
Infinitive 

We can solve this problem. 
(Nós podemos resolver este problema) 
This problem can be solved by us. 
( Este problema pode ser resolvido por nós) 



 
 

 

Present Perfect 
 

My bicycle disappeared. Someone must have stolen it. 
(Minha bicicleta desapareceu. Alguém deve te-la roubado) 

My bicycle disappeared. It must have been stolen 
(Minha bicicleta desapareceu. Ela deve ter sido roubada) 

Obs:notou que a passive voice esta na segunda parte da frase? 

A dificuldade de Passive Voice não está no formato dela nem no conceito. 
Está nos tempos verbais. 
Para conhecer os tempos verbais em inglês na pagina 
“Tempos verbais(todos)”, disponível para download no site. 
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