
 

 

Professora Rogger – Tarefa 17 
 

Transitividade Verbal – T.17 
01. Neste texto, sublinhe com um traço os verbos transitivos e com dois traços os verbos intransitivos. 

Os três rapazes avançavam depressa pela avenida de Üllö, comprida que não acabava mais. Anoitecera 
cedo, a escuridão era completa e os lampiões já estavam acesos. Os rapazes, que de costume saíam para 
seus brinquedos logo depois do almoço, ficaram enervados pelo insólito da hora. (...) Andavam sem trocar 
palavra. Ao cabo de uns quinze minutos chegaram ao Jardim Botânico. (...) 

MOLNÁR, Ferenc. Os meninos da rua Paulo. São Paulo: Cosac Naif, 2005. p. 59. 
 
02. Observe os pronomes pessoais destacados neste outro texto e classifique-os sintaticamente. Que função 

eles desempenham em cada situação? 
 

Eu sonhava com ele pendurado por correntes, e sua tripulação de bandoleiros mal-encarados, também. 
O que é que eles queriam comigo, afinal? Naquele exato momento, meu pai já devia ter chegado a 
Nantucket. Depois de esperar por três longos anos, eu ia me desencontrar dele. 

FLEISCHMAN, Sid. O fantasma do sol do meio-dia. Tradução Marcia de Almeida. São Paulo: Salamandra, 2006. p. 20. 
 

a)  eu (sonhava):  
b)  (com) ele:  
c)  eles (queriam):  
d)  eu (ia):  
e)  me (desencontrar):  
f)  (desencontrar) (d)ele: 

 
03. Leia este trecho de uma letra de canção e assinale as alternativas corretas. 

Timoneiro 
(...) 
Não sou eu quem me navega 
Quem me navega é o mar 
É ele quem me carrega 
Como nem fosse levar 
(...) 

VIOLA, Paulinho da; CARVALHO, Hermínio Bello de. Timoneiro. Disponível em: <www.paulinhodaviola.com.br>.  
Acesso em: jan. 2016. 

 
(  )  O verbo navegar geralmente é intransitivo, mas no texto é transitivo. 
(  )  Ao verbo navegar foi atribuído o pronome me, como objeto direto. 
(  )  O verbo carregar é transitivo indireto. 
(  )  O objeto direto de carrega é o pronome de primeira pessoa me. 
(  )  O verbo levar, no texto, é transitivo indireto. 

 
04. Justifique as afirmações da atividade 3 que você considerou incorretas. 
 
05. Leia este anúncio da Fundação SOS Mata Atlântica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  Quais são os objetos das formas verbais destacadas? 
• Destrói: _______________. • Mata: _________________. 
b) São objetos diretos ou indiretos? 
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06. Leia esta tira. 

 
a)  Por que o último quadrinho surpreende o leitor?  
b)  Quais são os objetos das formas verbais têm e executam no primeiro quadrinho? 
• Têm:  
• Executam:  
c)  Como se classificam esses objetos? 
d)  A que classes gramaticais pertencem essas palavras? 

 
 
 


