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Avaliação Produtiva IV – Termos 
integrantes da oração I 1ª SÉRIE – PORTUGUÊS – LENE 

 
Lista 05 

 
01. Nas orações a seguir, indique se o termo em destaque funciona como objeto direto ou indireto. Depois, 

substitua-o adequadamente por o, a,os, as, lhe ou lhes. 
a) O carteiro entregou, junto a outros envelopes, uma carta sem o nome do remetente a Juliana. 
b) O carteiro entregou, junto a outros envelopes, uma carta sem o nome do remetente a Juliana. 
c) Eu gostaria de assistir à série Games of Thrones, mas é tarde... 
d) Meu amigo visava a uma vaga na turma ITA. 
e) Informei a meus pais minhas notas. 
f) Informei a meus pais minhas notas. 

 
02. (Uni-Rio-RJ) Assinale a opção correta quanto à predicação atribuída ao verbo sublinhado na passagem 

do texto. 
a) "A casa fica num alto lavado de ventos." - ligação; 
b) "Aqui não há encantos." - intransitivo; 
c) "... as zínias e os manjericões que levantavam um muro colorido ao pé dos estacotes" - 

transitivo direto e indireto; 
d) "Sim, só comparo o Nordeste à Tera Santa." - intransitivo; 
e) "... em torno do qual gravitam as plantas, os homens e os bichos." - intransitivo. 

 
03. (FCC-Adaptada) “... que consomem 46% de toda a gasolina do planeta ...”. O mesmo tipo de 

complemento exigido pelo verbo destacado acima está na frase: 
a) ... o mundo sofre com a falta de capacidade de refino moderno ... 
b) ... e outros adjacentes na Bacia de Santos vem em ótima hora ... 
c) Outra oportunidade reside em investimentos maciços em capacidade de refino. 
d) ... mas esta é uma tendência que se vem espalhando como fogo em palha. 
e) ... para gerar produtos de alto valor ambiental. 

 
04. (UNIP) Quando repeti isto, pela terceira vez, pensei no seminário, mas como se pensa em perigo 

que passou, um mal abortado, um pesadelo extinto; todos os meus nervos me disseram que homens 
não são padres. (Machado de Assis) 

 

Na frase acima, os verbos destacados são: 
a) Transitivo direto – transitivo indireto – intransitivo 
b) Transitivo direto – transitivo direto – transitivo direto 
c) Transitivo indireto – intransitivo – transitivo direto 
d) Intransitivo – intransitivo – intransitivo 
e) Intransitivo – transitivo direto – transitivo direto 

 
05. (FCMSCSP) Observe as seguintes frases: 

I. Pedro pagou os tomates. 
II. Pedro pagou os feirantes. 
III. Pedro pagou os tomates ao feirante. 
 

a) Estão corretas apenas a I e a II, pois o verbo PAGAR é transitivo direto. 
b) A II está errada, porque, quando PAGAR tem por objeto um nome de pessoa é transitivo indireto. 
c) Apenas a I está correta. 
d) A frase II é a única correta e PAGAR é transitivo direto nesta frase. 
e) Todas as frases estão construídas conforme as regras de regência do verbo PAGAR. 

 
06. (FGV-2002) Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase: 

 

“Eu _____ encontrei ontem, mas não _____ reconheci 
porque ________ anos que não _____ via.” 

 
a) lhe, lhe, há, lhe.    b) o, o, haviam, o.    c) lhe, o, havia, lhe. 
d) o, lhe, haviam, o.    e) o, o, havia, o. 
 



A impressão deste material não é obrigatória. 

07. – questão adaptada 
Julgue o item a seguir 

 

(  ) Em “Você fala que saudade é sensação de perda. Pois é. E eu lhe digo que não sinto 
nada, não perdi nada.”, os termos destacados desempenham a mesma função sintática. 

 
08. VUNESP 

 

Em “Vou conduzir o leitor por uma estrada que eu mesmo percorri, árdua e sinuosa.”, o termo 
destacado exerce a mesma função sintática do trecho destacado em: 
a) “[...] o derradeiro traço alimentaria debates e traria arrependimento a Einstein nas décadas 

seguintes.”  
b) “Ela cita, por exemplo, a teoria da deriva dos continentes [...].”  
c) “[...] o cientista construiu (de modo muito visual) seu castelo usando as ferramentas que ele havia 

forjado pouco antes [...].”  
d) “Seguiu debilitado até o final daquela década.”  
e) “Se deslocados de sua época, Einstein e sua cosmologia podem ser facilmente vistos como um 

ponto fora da reta.” 
 

FONTE: Aprender e praticar gramática. Mauro Ferreira(exercícios diversos) 
              Questões de vestibular – fontes indicadas nas questões 

 


