
 

 

Tarefa Mínima 17 – Português – Prof. Veridiane – 8º Ano 
 
OBJETOS 
01. Sobre os termos destacados, coloque OD para objeto direto e OI para objeto indireto. 

(    ) Raul nos encontrou no parque. 
(    ) O diretor os convocou para a reunião. 
(    ) Quem lhe contou essa história? 
(    ) Ninguém nos deu crédito. 

 
02. Leia: 

I. Ele me ama. 
II. O casamento não me convém 

 
A palavra ME tem classificações sintáticas diferente, pois completa verbos de transitividades diferentes. 
Explique. 

 
03. Classifique os objetos utilizados nas frases abaixo. 

a) Ele gosta de Goiânia. 
b) Farei aquela receita de lasanha. 
c) Seus olhos, não os verei mais. 
d) A quem você observava? 

 
04. Cite a transitividade dos verbos usados abaixo. 

a) Ele fez sua autocrítica ontem. 
b) Ela é muito mal‐educada. 
c) Ele precisa de um belo chapéu. 
d) Fui ao supermercado hoje. 

 
05. Transcreva APENAS os objetos usados na questão anterior. 
 
06. Classifique os objetos que você transcreveu na questão anterior. 
 
07. Os complementos verbais, que completam o sentido dos verbos transitivos, são os termos integrantes da 

oração denominados objetos diretos ou indiretos. 
 

Analise as frases seguintes, depois marque a opção que classifica corretamente os complementos verbais 
em destaque.  
“O Globo realiza entre 19 de maio e 5 de junho o Festival Água na Boca Niterói.” 
“O evento, em parceria com o SESC Rio e a Prefeitura de Niterói, reunirá grandes nomes da gastronomia.” 

 
a) Em ambas as situações, os complementos são objetos diretos. 
b) Nos dois casos, os termos em destaque são objetos indiretos. 
c) No primeiro caso é objeto direto e, no segundo, é indireto. 
d) Na primeira frase, é objeto indireto e, na segunda, direto. 
e) O primeiro é objeto direto e o segundo é objeto direto e indireto. 

 
08. Identifique a alternativa que não apresenta objeto direto preposicionado. 

a) Bebeu do vinho que lhe ofereceram. 
b) Devemos amar a eles como a nós próprios. 
c) Ninguém temia ao tirano ditador. 
d) Gostou do vinho que lhe ofereceram. 
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09. Lembrando que os verbos transitivos são aqueles que necessitam de complementos verbais para que 
possam expressar plenamente seu sentido, compare o emprego dos verbos “pensar” e “ter”, nos 
fragmentos abaixo e marque a opção que analisa adequadamente seus respectivos complementos. 
 “Pensou na mãe e caminhou o mais depressa possível.” 
 “As vacas, os cães, os cavalos e todas as pessoas tinham muita sede.” 
a) Em ambos os casos, os complementos são iniciados por preposição. 
b) Os dois complementos verbais são classificados como objetos diretos. 
c) O objeto “na mãe” é ligado diretamente ao verbo, sem o intermédio de preposição. 
d) Pensar” possui um objeto indireto, e “ter”, um objeto direto. 
e) Os objetos são, respectivamente, “o mais depressa possível” e “muita sede”. 

 
10. Analise os termos em destaque, utilizando (OD) para objeto direto e (OI) para objeto indireto. Depois 

marque a alternativa que contém a sequência correta: 
(   ) Não contaram PARA NÓS que amor não é acionado 
(   ) Podemos tentar OUTRAS ALTERNATIVAS. 
(   ) Não nos contaram que isso tem NOME. 
(   ) Fizeram a gente acreditar NUMA FÓRMULA CHAMADA "DOIS EM UM". 

 
a) OD-OI-OD-OI. 
b) OI-OD-OD-OI.  
c) OD-OD-OI-OI. 
d) OI-OD-OI-OI. 
e) OI-OI-OI-OD. 

 


