
 

 

Gramática – Prof. Lucia – 2ª Série 
 
01. Classifique os verbos quanto à transitividade. 

a) Eu comprei um carro. 
b) Gustavo trabalha muito. 
c) Ela quis agradar a mim. 
d) Ela gosta de carros luxuosos. 
e) Ele viajou ontem. 

 
02. Relacione as colunas de acordo com a transitividade dos verbos destacados. 

I. Verbo transitivo direto. 
II. Verbo transitivo indireto. 
III. Verbo transtivo direto e indireto. 
IV. Verbo intransitivo. 

 
a) (  ) Gosto de pessoas que são otimistas. 
b) (  ) Deram-me uma notícia muito triste. 
c) (  ) Meu amigo morreu ontem. 
d) (  ) Cecília ganhou o prêmio. 
e) (  ) Os viajantes chegaram de manhã. 

 
03. No trecho: “Se eu convencesse Madalena de que ela não tem razão… Se lhe explicasse que é necessário 

vivermos em paz…”, os verbos destacados são, respectivamente: 
a) transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto, transitivo indireto. 
b) transitivo direto e indireto, transitivo direto, transitivo direto e indireto, intransitivo. 
c) transitivo indireto, transitivo direto, transitivo direto, intransitivo. 
d) transitivo direto e indireto, transitivo direto, intransitivo, transitivo indireto. 
e) transitivo direto, transitivo direto, intransitivo, intransitivo. 

 
04. Em “Se descobrissem a desmoralização que reina dentro de mim”, temos, respectivamente, verbos: 

a) transitivo direto e transitivo indireto. 
b) transitivo direto e de ligação. 
c) transitivo indireto e intransitivo. 
d) transitivo direto e intransitivo. 
e) intransitivo e intransitivo. 

 
05. Assinale a alternativa na qual o verbo é transitivo indireto: 

a) O cão desapareceu ontem. 
b) Ofereceram um prêmio ao melhor vendedor. 
c) Eles confiam em seus superiores. 
d) Conheço estas coisas. 

 
Leia o poema abaixo e responda as questões a seguir de 06 e 07. 

 
Moda 
o cabelo da moda, 
a roupa, a dança, 
a gíria da moda. 
a moda passa, 
eu fico. 

(Ulisses Tavares) 
 
06. Quais são os dois verbos do poema “Moda”? 
 
07. Os verbos existentes no poema “Moda” são transitivos ou intransitivos? Justifique. 
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08. Considerando que o verbo intransitivo apresenta sentido completo, qual das orações apresenta verbo 
intransitivo: 
a) Meus pais compraram livros de aventura para mim. 
b) A criança dorme bem. 
c) Contaram-me um fato engraçado. 
d) O escritor escreveu uma novela. 
e) Eu preciso de ajuda. 
f) Meu vizinho morreu ontem. 

 
09. Classifique os verbos transitivos da questão anterior em direto e indireto. 
 
10. O complemento do verbo é chamado de “objeto”, quando este é ligado ao verbo por uma preposição é 

chamado de objeto indireto, qual das orações apresenta objeto indireto: 
a) As crianças saborearam deliciosos sorvetes. 
b) O malabarista encantou ao público. 
c) Escrevi uma linda carta. 

 


