
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 01:  
Classifique os predicados em: (PV) verbal ou (PN) 
nominal. 
a)  Os alunos permaneceram calados durante a 

entrevista. (   ) 
b)  Imediatamente, o médico socorreu as vítimas do 

acidente.  (   ) 
c)  O carro quebrou durante o passeio de férias. (  ) 
d)  José ficou pensativo enquanto estava sendo 

avaliado (    ) 
e)  O engenheiro estava otimista com a 

construção.  (    ) 
 
QUESTÃO 02: 
Acrescente um complemento ao verbo e classifique-
o em OD ou OI: 
 

a) A jovem dançarina hoje lançará. 

b) Esta Universidade forma.  

c) Sinceramente não confio. 

d) O renomado engenheiro fez.  

e) O velhinho gosta. 

f) O povo sofrido anseia. 

g) Unidos, conquistaremos. 

 
QUESTÃO 03: 
Leia a tirinha abaixo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Identifique os verbos presentes na tirinha.  
 

b) Classifique os verbos quanto a sua 
transitividade.  

 

c) Explique o humor da tira.  
 
 
 

QUESTÃO 04 
Considerando que o verbo intransitivo apresenta 
sentido completo, qual (is) da (s) orações apresenta 
verbo intransitivo: 
(A) Meus pais compraram livros de aventura para 
mim. 
(B) A criança dorme bem. 
(C) Contaram-me um fato engraçado. 
(D) O escritor escreveu uma novela. 
(E) Eu preciso de ajuda. 
(F) Meu vizinho morreu ontem. 
 
QUESTÃO 05: 
Classifique os verbos transitivos da questão anterior 
em direto e indireto. 
 
QUESTÃO 06: 
Sobre a transitividade verbal, classifique os verbos 
quanto a sua transitividade e, se eles apresentarem 
complementos, transcreva-os e classifique-os. 
 

a) Vovó preparou um ótimo lanche para seus 
netinhos.  

b) Papai fechou o portão rapidamente.  
c) Os convidados já chegaram no salão de festa.  
d) O garoto chutou a bola para o gol.  
e) Enviei uma carta para meu padrinho que mora na 

Itália. 
f) Os pacientes não confiavam nos médicos que 

estavam de plantão.    
 
QUESTÃO 07: 
Leias as questões e responda as questões abaixo 
 
 
 
 
 
 
 
 
A palavra minta do terceiro quadrinho contradiz o 
balão do primeiro quadrinho? Justifique sua 
resposta. 
a) No primeiro balão, por que o verbo ser aparece 
ora no singular, ora no plural? 
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b) O verbo expresso no último balão precisa de 
complemento? Justifique sua resposta.  
c) Se substituíssemos o verbo mentir, no último 
quadrinho, pelo verbo fingir, mudaríamos a intenção 
comunicativa? Por quê?  
 
QUESTÃO 08: 
Complete as orações abaixo com um predicativo do 
sujeito.  
 

a) Aquele garoto parece _____________________.  
b) Essa festa está __________________________.  
c) Débora ficou ____________________ com o que 
você fez.  
d) André tornou-se _________________________.  
e) Os alunos permaneceram __________________.  
 
QUESTÃO 09: 
Nas orações a seguir, classifique os verbos quanto 
à predicação. 
a) Percebi que minha avó não me olhava. 
b) A quietude da casa parecia triste e ficava mais 
nítida com os poucos ruídos aos quais me fixava. 
c) Continuava preso a outros rumores. 

d) Andei pela casa, cabisbaixo, à procura de objetos 
imaginários enquanto ela me seguia. 
 
QUESTÃO 10: 
Crie duas orações em que o verbo "virar" seja verbo 
de ligação. 
 
QUESTÃO 11: 
Observe as duas orações. 
I – Amanda vive em São Paulo. 
II – Amanda vive gripada. 
  
a) Em qual das duas orações "viver" é um verbo de 

ligação? Explique. 
b) Em qual das duas orações o mesmo verbo 
expressa um estado recorrente?  
 
QUESTÃO 12: 
Classifique os verbos destacados quanto a sua 
transitividade e indique seus objetos. 
 
Pedro, aos domingos, sempre ia à praia. Lá, ele 
esperava o sol, brincava com o filho e jogava bola. 
Na volta, levava peixe fresco para a mulher. 
Durante o almoço, comiam, conversavam e riam. 

              
              
       Bom trabalho!!     

 


