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Tarefa 04 – Professora Lúcia 
 
01. (CESCEM-SP) Os pássaros voam na mata. 

a)  verbo de ligação;                   
b)  verbo transitivo direto; 
c)  verbo transitivo indireto;         
d)  verbo intransitivo; 
e) nenhum dos citados. 

 
02. (CESCEM-SP) O aluno ficou contente com o resultado dos estudos. 

a)  verbo de ligação;                  
b)  verbo transitivo direto; 
c)  verbo transitivo indireto;         
d)  verbo intransitivo; 
e)  nenhum dos citados. 

 
03. (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. 

 
04. (Medicina Itajubá-MG) Todas as orações apresentam verbo de ligação, exceto: 

a)  Camilo saiu desesperado da biblioteca. 
b)  Juliana ficou pensativa ao lado da irmã. 
c)  Orestes continuava firme no seu propósito. 
d)  Jairo permanece calado no meio da gritaria. 
e)  Cézar parecia um rapaz entre seus coleguinhas. 

 
05. (UFRJ-Letras) A classificação sintática de NADA, no trecho abaixo, é: 

"Reflexionou muito sem adiantar nada." (Machado de Assis) 
a)  sujeito;                                
b)  objeto direto;   
c)  pronome indefinido;                
d)  predicativo do sujeito. 

 
06. (Escola de Marinha Mercante) No período "Cumpriria com as obrigações, certamente". 

A função sintática do elemento sublinhado é: 
a)   nominal;                         
b)  objeto direto; 
c)  objeto direto preposicionado;               
d)  objeto indireto. 

 
07. (UGF - Escola Médica do RJ) Assinale o único caso em que o pronome oblíquo átono exerce a função de 

objeto indireto: 
a)  Contive-me.              
b)  Ele aguardava-me desde cedo.               
c)  Isto me agrada. 
d)  O aluno me viu.          
e)  Socorram-me.  

 
08. (Escola de Marinha Mercante) No período: "As cartas, enviei-as, ontem, pelo portador da Companhia." 

A função sintática do termo sublinhado é: 
a)  objeto indireto pleonástico;                b) sujeito; 
c)  objeto indireto;                                d) objeto direto pleonástico; 
e)  objeto direto. 
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09. Indetermine o sujeito das orações nas duas forma possíveis. 
a. Ele elogiou você. 
b. O menino derrubou o vaso. 
c. Atirei coisas velhas no lixo. 
d. Ana falou mentiras sobre você. 
e. O aluno devolveu a tarefa do amigo. 
f. O governador devidiu pela implantação de uma escola. 
g. Os meninos pegaram o meu lápis, profesor. 
h. Os acidentados foram mandados para o hospital. 
i. Alguém me indicou o cargo de repórter. 
j. Ele havia aberto a porta. 

 
10. As orações a seguir não possuem sujeito. Complete-as com uma das formas dos verbos indicados, 

conforme a norma culta (copiar a frase com a resposta): 
a. ____________ três anos que me matriculei nesta escola. (fez/fizeram) 
b. __________ meses que não viajo. (faz/fazem) 
c. __________ horas que esperava pelo médico. (fazia/faziam) 
d. __________ muitos cartões amarelos durante o jogo. (houve/houveram) 
e. ___________ casos piores do que o seu. (havia/haviam) 

 
11. Classifique os verbos quanto à transitividade e grife seus complementos: 

a)  Ofereci carona aos viajantes. 
b)  O governo dos EUA demitiu o político corrupto. 
c)  O país confiou na evolução e obteve êxito. 
d)  Não entregue suas esperanças tão facilmente! 
e)  Optamos pela serra como caminho de viagem. 
f)  Você já devolveu o lápis ao professor? 
g)  Entreguei o passaporte ao funcionário da companhia. 
h)  Vendi meu carrinho de ferro. 

  
12. Reescreva os trechos abaixo, substituindo os termos grifados pelo pronome oblíquo correspondente. 

Classifique-os em OD/OI: 
a)  Encontrei o cão. 
b)  Recomendei a meu pai que viesse cedo. 
c)  Não envolva seus amigos na história. 
d)  Abaixem as bandeiras! 
e)  Vou fazer um bolo de chocolate. 
f)  Cedi meu casaco à garota friorenta. 

  
13. Grife os predicativos do objeto, se houver: 

a)  Encontrei um cão abandonado na esquina. 
b)  O júri julgou o réu inocente. 
c)  Achei Joana muito magra. 
d)  Comprei um fusca azul. 
e)  Os EUA desarmaram o país inimigo. 
f)  O diretor nomeou João gerente do setor. 
g)  O pedestres chamaram-no de ladrão. 

  
14. Faça a análise sintática das orações abaixo: 

a)  Achei a prova de gramática fácil. 
b)  No capotamento, o motorista saiu ileso. 
c)  Abrimos as cortinas no palco do teatro. 
d)  A plateia assistia ao filme concentradíssima. 
e)  A chuva causou sérios danos à lavoura. 
f)  Já saiu de casa? 
g)  Esperamos, contentes, a chegada de nosso irmão. 
h)  Chamaram-lhe falsário. 

  
 
 


