
 

 

Tarefa 04 – Professora Lúcia 
 
01. Em cada grupo de frases, um mesmo verbo é utilizado com transitividade diferente. Indique a 

transitividade verbal em cada oração.  
a)  Quem está falando?  
     Não nos falaram a verdade.  
     Falei-lhes a verdade.  
b)  Vários alunos faltaram hoje.  
     Faltou-me determinação naquele momento.  
c)  Certos mosquitos transmitem doenças.  
     Transmita meus cumprimentos a toda a família.  
d)  Ele está sempre cantando.  
      É um poema que canta as glórias passadas do povo português.  
      Não tinha coragem de cantar aos presentes.  
     Cantou suas mágoas a todos que o ouviam.  

 
02. Classifique o termo destacado em cada uma das frases seguintes. Depois, substitua-o  por um pronome 

oblíquo átono.  
a)  Faltou responsabilidade aos membros do Parlamento.  
b)  Naquele instante, uma nova concepção de vida ocorreu ao austero e renomado desembargador.  
c)  Muitos estudantes queriam efetivar sua cidadania.  
d)  Adoro música popular brasileira.  
e)  A todos os presentes comunico meu afastamento do cargo de diretor desta empresa.  
f)  A todos os presentes comunico meu afastamento do cargo de diretor desta empresa.  
g)  Paguei todas as minhas dívidas.  
h)  Paguei a todos os meus credores.  
i)  Entreguei nossas reivindicações ao presidente da comissão pró-melhoria do ensino público.  
j)  Entreguei nossas reivindicações ao presidente da comissão pró-melhoria do ensino público.  

 
03. Forme orações a partir dos elementos fornecidos em cada item seguinte. Estabeleça   relações necessárias 

à obtenção de orações bem-estruturadas.  
a)  Acontecer/fatos inesperados/lhe/durante a viagem ao Nordeste.  
b)  Haver/alguns problemas/na sessão de ontem.  
c)  Comunicar/os jornais/novo reajuste dos aluguéis/hoje de manhã.  
d)  Favorecer/novas regras de exploração mineral/poucos grupos empresariais.  
e)  Necessitar/investimentos em educação pública/o país.  
f)  Apresentar/propostas de alteração constitucional/vários parlamentares/na sessão de ontem/aos 

colegas.  
 
04. Reescreva estas frases, substituindo os verbos destacados pelos nomes correspondentes. Faça as 

adaptações necessárias à obtenção de frases bem-estruturadas.  
a)  O governo optou por intervir no mercado do dólar.  
b)  O ministro recusou-se a negociar com os grevistas.  
c)  O candidato prometeu que, se fosse eleito, investiria em saúde e educação.  
d)  O empresariado optou por suspender as importações de componentes eletrônicos.  

 
05. Aponte os complementos nominais presentes nas orações seguintes.  

a)  Sempre fui tolerante com os mais jovens.  
b)  Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico são inferiores às necessidades do país.  
c)  Vá para bem longe daqui!  
d)  Sou-lhe eternamente grato por tudo isso!  
e)  Sua dedicação aos mais humildes não passava de demagogia eleitoreira.  
f)  Foram presos ontem vários caçadores de jacarés.  
g)  Chega hoje aos meios de comunicação de massa mais uma campanha de esclarecimento da  população 

para o combate à Aids.  
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06. Passe cada uma destas orações para a voz passiva. A seguir, responda: a forma aativa e a forma passiva 
das orações são exatamente equivalentes? Comente.  
a)  A Secretaria da Saúde vai divulgar novos dados sobre a dengue no interior de São Paulo.  
b)  Pelé, Tostão e Gérson comandaram o time brasileiro na Copa de 70 no México.  
c)  Mais uma emissora de televisão havia convidado os candidatos à prefeitura para um debate ao vivo. 
d)  Algumas decisões do governo têm levado os agricultores ao desespero.  
e)  O principal sindicato da categoria havia convocado uma greve para a semana seguinte.  
f)  O movimento dos aposentados acaba de obter várias conquistas na Justiça.  

 
07. Cada uma destas orações deve ser passada para a voz passiva. Lembre-se de que, neste caso, há duas 

formas possíveis de voz passiva para cada oração.  
a)  Trouxeram as encomendas hoje pela manhã.  
b)  Encomendaram dez quilos de carne.  
c)  Nomearam o novo diretor do colégio.  
d)  Divulgaram uma nova tabela de preços para os remédios.  
e)  Agrediram um mendigo esta madrugada.  
f)  Fizeram ameaças à testemunha de acusação.  
g)  Transformaram a cidade num caos.  

 
08. Reescreva cada uma destas orações, passando para o plural o termo destacado e fazendo as modificações 

necessárias.  
a)  Adotou-se uma medida de emergência para combater a cólera.  
b)  Prometeu-se um novo estudo sobre a navegabilidade dos rios do Sudeste.  
c)  Aspira-se a uma vida mais digna.  
d)  Localizou-se o principal foco de disseminação da doença.  
e)  Não se sabe a verdadeira causa da moléstia.  
f)  Não se dispõe de um meio eficiente para combater o mal.  
g)  É provável que ainda se desconheça a origem de tudo isso.  
h)  É recomendável que se parta de um dado comprovável para dar início aos trabalhos de manutei  
i)  É evidente que se trata de um caso de superfaturamento.  

 
09. Forme orações com os elementos disponíveis em cada um dos itens seguintes e  empregando o pronome 

se. Esteja atento à concordância verbal.  
a)  Procurar/alternativas para geração de energia.  
b)  Precisar/novas fontes de energia.  
c)  Liberar/as importações de produtos de informática/finalmente.  
d)  Ultrapassar/últimas barreiras ao livre comércio.  
e)  Pensar/soluções para a crise.  
f)  Encontrar/cura para várias doenças.  
g)  Atentar/índices de pobreza no país.  

 
10. Explique as possíveis interpretações destas orações e proponha formas de elimi ambiguidade.  

Incentivam-se os alunos.            Desmascaram-se os culpados.             Acusam-se os responsáveis.  
 
11. Empregue as vírgulas necessárias à organização destas frases. Em alguns casos, não será necessária 

vírgula alguma.  
a)  Transmiti os cumprimentos de meus colegas aos representantes das demais escolas da região.  
b)  Diferentes versões foram transmitidas por rádios jornais e canais de TV.  
c)  Aos que se sentem prejudicados cabe-lhes o direito de recorrer à Justiça.  
d)  Requeiro mais atenção mais interesse mais aplicação.  
e)  Precisa-se de dois torneiros cinco operadores de retífica oito mecânicos de manutenção e dez 

eletricistas naquela fábrica de motores.  
f)  A que espécie de princípios você diz estar sendo fiel?  
g) A esse tipo de atitude conduzem as palavras insensatas daquele tresloucado.  
h)  Não queria ver amigos nem parentes nem colegas do futebol ou das pescarias.  
i)  A manutenção dos atuais níveis de desemprego e de contração econômica poderá conduzir a já 

combalida sociedade brasileira a atitudes de total descrédito nas possibilidades de organização 
democrática do Estado. 

  
12. Explique a diferença de sentido entre as frases seguintes.  

Do meu ponto de vista nada sabem os que me criticam.  
Do meu ponto de vista, nada sabem os que me criticam.  
   

 
 


