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ENGLISH

01  a) “Happy medium” signi� ca que o indivíduo atingiu um 
bom nível de satisfação pro� ssional e de compensação 
� nanceira em sua carreira.

 b) O autor acredita que 99% dos indivíduos têm o desejo 
de atingir independência � nanceira e espera que, com o 
tempo, venha a alcançar satisfação pessoal. (linhas 7-8).

02  D
 De acordo com o texto (linhas 3-4), a maioria das pessoas 

provavelmente diria que, quando se escolhe uma carreira 
pro� ssional, � ca em dúvida entre a satisfação e a compen-
sação � nanceira.

03  A
 Tradução literal: “um caminho que te conduz ao dinheiro”.

04  F, V, F, V

(F) O texto não apresenta a a� rmação de que apreciando 
o seu trabalho, a independência � nanceira virá certa-
mente. 

(V)
(F) Também não se encontra no texto uma con� rmação de 

que as pessoas que buscam dinheiro são boas no que 
fazem e obtêm sucesso. 

(V)

05  S, S, F, F, S, S

(S) Dinheiro é uma consequência de um ótimo trabalho. 
(S) Ame o que você faz.
(F) Recompensa pelo seu investimento de tempo. 
(F) Independência � nanceira. 
(S) Aprecie a vida depois de um dia de trabalho puxado.
(S) Dinheiro não é importante quando você não está feliz.

Chapter 13

Career – Passive voice

TEXT COMPREHENSION

01  a) Jessica's car is repaired by Mario.
b) “Human nature” was written by Michael Jackson.
c) Deforestation is being caused by humans.
d) New immigration rules were created by the Australian 

Parliament.
e) The tasks were being done by the students.
f) The piano is going to be � xed by Jedi Moss.

PROPOSED ACTIVITIES

01  A

 O texto a� rma que a Praia de Ponta das Canas, em Flo-
rianópolis, é uma boa opção para a prática de esportes 
aquáticos. Logo, é possível inferir que ela favorece esse 
tipo de esporte.

02  PV, AV, AV, AV, PV

03  a) was taught
b) were informed
c) is spoken
d) were found
e) is – delivered

04  a) car was made by Henry Ford.
b) PCs were developed by IBM.
c) was written by Machado de Assis.
d) is crossed by the River Thames.
e) was invented by Thomas Edison.
f) was � rst studied by Charles Darwin.

TEST YOURSELF

01  B 

 O agente da passiva (various people) volta a ser o sujeito 
da voz ativa seguido do verbo principal no tempo passado 
(made), e o sujeito da voz passiva (this discovery) vira o 
objeto da voz ativa. 

02  B 

 Todas as alternativas são possíveis, exceto a construção 
“They are said that he had a mansion when he was young”.

03  E

 A voz passiva é feita com o verbo to be mais o particípio 
passado do verbo principal, ou seja, “Ele foi morto em 
uma terrível luta com os ladrões” – “He was killed in a 
 terrible � ght with some burglars.”

04  E

 O objeto da voz ativa (the poetry of Walt Whitman) passa 
a ser o sujeito da voz passiva, mantém-se o verbo modal 
(must) com o verbo to be no in� nitivo sem o to, e o verbo 
principal vai para o particípio (read). Além disso, o sujeito da 
voz ativa (everyone) vira o agente da passiva, sempre prece-
dido pela preposição by.

TEST YOUR KNOWLEDGE
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ENGLISH

05  D

 A forma “All about her life told me” encontra-se total-
mente errada, pois o verbo to be não foi utilizado para a 
construção da voz passiva.


