
 

 

Tarefa 18 professor Rogger 
 

Gramática - Rogger 
01. Classifique os verbos em destaque no contexto em que são usados: intransitivo, transitivo (direto, indireto 

ou direto e indireto) ou verbo de ligação. 
a) Minha mãe gosta de viagens para a praia. 
b) A letra de música parecia sinistra. 
c) A plateia aplaudiu o maestro. 
d) Dei meu chocolate ao garoto triste. 

 
02. Identifique o(s) verbo(s) e classifique sua transitividade. 

a) Tive uma recaída e fui ao pronto-socorro. 
b) Aquela cadeira acabou com minha coluna. 
c) Arregace as mangas. 
d) Necessitamos de sua ajuda nesta tarefa. 

 
03. Leia as frases reproduzidas a seguir. Classifique os termos em negrito: complementam o sentido de um 

verbo de ação (com ou sem preposição) ou exprimem uma característica ou um estado do sujeito? 
a) Sua respiração fica ofegante quando você vê algo inesperado. 
b) Aos 20 anos, Luísa realizou seu sonho. 
c) Por que esse produto de limpeza não deixa resíduos? 
d) Alguns aplicativos mostram ao usuário dezenas de hotéis disponíveis. 

 
04. Nas frases reproduzidas a seguir, classifique os termos em negrito: objeto direto, objeto indireto ou 

expressão com valor adverbial. 
a) Tubarões vivem pouco. 
b) Quero esse copo agora. 
c) Chegamos de manhã. 
d) Resolvemos tudo pelo telefone. 

 
05. Classifique a transitividade dos verbos e copie seu complemento indicando se é objeto direto ou objeto 

indireto. 
a) Ajude sua mãe na cozinha. 
b) Você sabe do meu amor por ele. 
c) Vamos precisar do carro. 
d) Informei o problema ao zelador. 

 
06. Nas frases a seguir, sublinhe com 1 traço os verbos intransitivos e com 2 traços os verbos transitivos. 

a) O processo administrativo correu rapidamente. 
b) Necessitamos de toda atenção agora. 
c) Por favor, façam silêncio. 
d) Não vamos esperar mais. 
e) Não vamos te esperar mais. 
f) Os pais entregaram orgulhosos os prêmios aos seus filhos. 
 Transcreva e classifique os complementos dos verbos transitivos dessas frases. 

 
07. Como vimos em módulos anteriores, a organização sintática dos termos em ordem direta facilita a 

compreensão do enunciado. Nas frases escritas em ordem inversa a seguir, marque: 
(PV/VI) para predicado verbal/verbo intransitivo 
(PV/VTD) para predicado verbal/verbo transitivo direto 
(PN/VL) para predicado nominal/verbo de ligação 
a) (               ) De grão em grão, a galinha enche o papo. 
b) (               ) Certamente, algo de ruim virá daí. 
c) (               ) Cachorro não sai desse mato, não. 
d) (               ) Em boca fechada não entra mosca. 
e) (               ) Em casa de ferreiro o espeto é de pau. 
f) (               ) Cão que ladra não morde. 

 
 Transcreva o sujeito e os complementos verbais (quando for possível) das frases em análise. 
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08. Leia a tirinha da cartunista Laerte: 

 
 

a) Copie e classifique o verbo que é empregado em todas as falas da tirinha. 
b) Transcreva, do último quadrinho, o sujeito do verbo ser e o(s) predicativo(s). 
c) Releia a última fala: Só o meu carro é único, incomparável e insubstituível. 

» Reescreva-a no plural. 
» Além da conjunção e, apenas uma palavra não foi alterada com a passagem da frase para o plural. 
Copie-a. Por que ela não teve sua forma alterada? 

d) Nessa tira, a cartunista se valeu de uma mesma construção — sujeito + verbo de ligação + predicativo 
— para apresentar sua crítica. Nos três primeiros quadrinhos, o personagem expressa opinião 
semelhante a respeito de seres distintos. Porém, no último quadrinho, provocando humor, sua opinião 
muda. Quem são os seres de quem se fala em cada quadrinho? Que crítica produz a cartunista com 
essas construções? 

 


