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Tarefa 05 – Professora Lúcia 
 
01. Identifique e classifique o predicado. Copie as frases no caderno. Circule os núcleos. 

a.  O espetáculo foi emocionante. 
b.  Chove bastante na minha região. 
c.  José chegou cansado. 
d.  O professor já corrigiu as provas. 
e.  Prenderam o ladrão. 
f.  Monica é muito simpática. 
g.  Vive-se bem no campo. 
h.  Todos compareceram atrasados à reunião. 
i.  Perdi minha caneta azul. 
j.  Você acha minha caneta feia? 
k.  Os excursionistas chegaram cansados. 
l.  Bateram à porta. 
m.  Estava irritado com as brincadeiras. 
n.  Come-se com fartura em sua casa. 
o.  Foi muito difícil a última questão. 
p.  Cresceram  aquelas árvores. 
r.  O ônibus saiu atrasado. 
s.  Chegaram os filhos da vizinha. 
t.  Todos ficaram quietos. 
u.  Magda abriu o pacote, surpresa. 
v.  O filme é impróprio a menores de 18 anos. 
w.  A taxa de mortalidade infantil está elevada. 
x.  A chuva caía fina. 
y.  Ele criou um bom enredo para a história. 
z.  O cão uivava triste ao luar. 
  

02.  Classifique os verbos das orações abaixo quanto à transitividade. Identifique e classifique os 
complementos verbais. 
a)  Observamos com atenção o pôr do sol.  
b)  Uma flor nasceu na calçada da cidade. 
c)  Os jornais noticiaram o conflito. 
d) Não confie em pessoas desconhecidas. 
e) Um pássaro apareceu na janela. 
f) Sempre discordei de suas opiniões.  
g) Seu olhar inspirou poesias. 
h) Sem dúvida, este jovem gosta de música. 
i)  Eles encontraram o documento.  
j)  O agrotóxico prejudica o meio ambiente. 
k)  Carlos deseja felicidade a Renata 
l)  Conquistei-a após anos de luta. 
m)  Ele os ensinou a fazer pipas. 
n)  Entregou o comparsa ao delegado. 

  
03. Identifique e classifique o predicativo das orações abaixo. 

a) A bandeira é o símbolo da pátria. 
b)  Raros são os verdadeiros líderes. 
c) O trem chegou atrasado. 
d) Eles devem ser irmãos. 
e)  Meu tio anda sempre doente. 
f)  Estavam roxos os olhos da criança. 
g) O dono da loja nomeou a funcionária gerente. 
h) O povo elegeu-o deputado. 
i) O gato de porcelana virou um monte de caco. 
j) A vida é um eterno recomeçar. 
k) Marta entrou séria. 
l) O soldado foi julgado incapaz. 
m) Marciano marchava tenso. 
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n) Os indicadores da pesquisa não são animadores. 
o) São horríveis essas coisas. 
p) O atleta virou herói nacional. 
q)  Quem são esses homens? 
r) Consideram irrisório o salário. 
s) Os policiais pediam calma absoluta. 
  

04. Analise sintaticamente as orações abaixo, classificando o sujeito, o predicado, o complemento verbal e a 
transitividade do verbo. 
a) Os alunos ficaram confiantes na prova. 
b) A garoa foi forte. 
c) Derrubaram uma árvore florida em frente de casa. 
d) Você anda desanimada! 

 
 
 


