Tarefa 04 – Professora Lúcia
01. Identifique a única alternativa cuja classificação da transitividade do verbo está incorreta. Justifique.
a. ( ) Ela participou de uma série de festivais. ( transitivo indireto )
b. ( ) Neide apresentou-me a seus pais. ( transitivo direto e indireto)
c. ( ) A costureira pagou a conta? ( transitivo direto )
d. ( ) Pagou a conta à costureira? ( transitivo direto e indireto)
e. ( ) As feras rugiam em suas jaulas. ( transitivo indireto )
f. ( ) Estrondavam trovões a cada instante. ( intransitivo )
g. ( ) Meus prognósticos estariam certos? ( de ligação )
02. Na
a)
b)
c)
d)

oração Esqueci-me da prova, o verbo esquecer se classifica como:
Intransitivo.
Transitivo direto.
Transitivo indireto.
Transitivo direto e indireto.

03. Assinale a alternativa em que o verbo é intransitivo:
a) Ele corre feliz.
b) Os empregados encontram-se cansados.
c) Ocorreu um fato surpreendente.
d) Conhecimento é tudo.
04. O Brasil abriga 13% das espécies da fauna e da flora existentes em todo o mundo...
O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o do grifado acima está na frase:
(A) ... e a maior parte delas está na Amazônia.
(B) ... 10% já englobam números espantosos.
(C) As abelhas são 3 mil ...
(D) ... que vivem nas áreas mais profundas do rio ...
(E) ... quantas espécies existem na região?
05. ... fazer as pazes após uma briga..
O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o do grifado acima está na frase:
(A) ... que está em apuros...
(B) ... resultam de seus valores morais e éticos.
(C) ... que eles também são comuns entre alguns tipos de primatas.
(D) ... que produziu o campo da moralidade...
(E) ... para que a vida em grupo seguisse harmoniosa.
06. É a liberdade que dá à vida uma direção.
O termo sublinhado na frase acima exerce a mesma função sintática do termo sublinhado em:
(A) Sem passado e sem história, poderíamos ser livres?
(B) Liberdade seria, a meu ver, um sinônimo de decisão.
(C) Somos livres a cada vez que, agindo, recomeçamos.
(D) Liberdade seria, pois, começar o improvável.
(E) A liberdade nos liberta, o passado é argila que nos molda.

