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ATIVIDADES: 
 
1- O que é um verbo transitivo? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
2- O que é um verbo intransitivo? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
3- Qual a diferença de um objeto direto para um objeto indireto? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
4- Quando o verbo possui dois objetos, um objeto direto e um objeto indireto, como ele é classificado? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
5- Analise as orações: 
 
Pedro chegou. 
As crianças dormem. 
Um avião caiu. 
 
Baseado nas orações acima, complete a afirmação:  
 
Os verbos em destaque são ________ porque__________ de outras palavras para completar o sentido.  
 

6- Complete as orações abaixo, escolhendo as palavras adequadas a cada uma delas. 

 

A avenida - Helena - tristeza - o queijo - uma lição 

 
A) Pedro sentiu _______________________________________________________________________________. 
b) Eu percorri _________________________________________________________________________________. 
c) O professor explicou _________________________________________________________________________. 
d) Você ama _________________________________________________________________________________. 
e) O rato roeu ________________________________________________________________________________. 
 
7- De acordo com o exemplo, classifique cada verbo e o objeto que o complementa. 
 

Carlos vendia livros.       Eduardo gosta de sorvete. 
 
           
            V.T.D.     O.D                     V.T.I.      O.I.                                                                                                                            
                                                Preposição 
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a) Os passageiros esperavam o trem. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
b) Carlos gosta de música. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
c) Oferecemos uma medalha ao primeiro colocado. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
d) Lígia comprou flores. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
8- Os verbos abaixo são transitivos diretos e indiretos (bitransitivos). Identifique os objetos e classifique-os em objeto 
direto e objeto indireto. 
 
a) Nós aprendemos uma boa lição com a história. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
b) Eduardo pediu ajuda ao professor. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
c) O garoto ofereceu um livro ao colega. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
Tramas que atravessam noites 
            
Diz a história que Scherazade, uma jovem bela e inteligente, convence seu pai, o vizir, a levá-la ao palácio do sultão 
para casar-se com ele, apesar de saber que, após a noite de núpcias, seu destino seria a morte por decapitação. Traído 
pela primeira esposa, o sultão já se vingara da infidelidade da mulher assassinando inúmeras moças do reino. Apesar 
dos protestos do pai, a jovem decide interromper a saga de crueldade. Mas, antes de sair de casa, diz à irmã caçula 
que entre no quarto, na primeira noite, onde estará com o marido e peça a ela, pouco antes do nascer do dia, que lhe 
conte o último de seus contos maravilhosos. A história que Scherazade conta à irmãzinha atrai a atenção do sultão, 
que decide poupar sua vida para continuar a acompanhar a narrativa na noite seguinte. E assim, fiando histórias, 
tecendo ciclos de contos, a jovem atravessa mil e uma noites e se mantém viva, ganhando por fim (embora algumas 
versões sejam controvertidas) o amor do marido. 

“Revista Mente Cérebro”, Duetto editorial, Edição nº 197. p. 4. 

  
 9 – Na passagem “[…] que lhe conte o último de seus contos maravilhosos.”, o pronome “lhe”, que funciona como 
objeto indireto do verbo “contar”, retoma: 
 
(     ) a jovem Scherazade. 
(     ) ao sultão. 
(     ) à irmã caçula de Scherazade. 
  
10– O verbo transitivo indireto precisa de completo com a preposição. Segue essa regra o verbo sublinhado em: 
 
(     ) “[…] o sultão já se vingara da infidelidade da mulher […]” 
(     ) “Apesar dos protestos do pai, a jovem decide interromper a saga de crueldade.” 
(     ) “[…] a jovem atravessa mil e uma noites e se mantém viva […]” 
  
11– O verbo “diz” é transitivo indireto em: 
 
(     ) “Diz a história que Scherazade […]” 
(     ) “[…] diz à irmã caçula que entre no quarto […]” 
  
12 – Na frase “[…] levá-la ao palácio do sultão […]”, o verbo “levar” é: 
 
(     ) transitivo direto 
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(     ) transitivo indireto 
(     ) transitivo direto e indireto 
  
13 – Identifique o objeto indireto do verbo “casar” em “[…] para casar-se com ele […]”: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
Leia:  
Comédia “Como se um trem passasse” aborda relação entre mãe e filho 
 
Personagens que enfrentam dificuldades diárias, mas que ainda assim lutam pela realização dos desejos envolvem o 
público na comédia dramática Como se um trem passasse, escrita pela argentina Lorena Romanin, e que agora ganha 
a primeira versão brasileira também dirigida pela autora. 
O espetáculo aborda a relação de uma mãe e seu filho adolescente, deficiente intelectual, que deseja a vida com paixão 
e profundidade. A mãe, superprotetora e medrosa, transmite ao filho seus receios e a impossibilidade de alcançar 
sonhos. A história toma um novo rumo com a chegada da prima da capital, que muda as relações fechadas na casa e 
abre a perspectiva para que os desejos se realizem. 

Disponível em: <http://radios.ebc.com.br>. (Fragmento). 

 
14 – Identifique com um traço o verbo transitivo no título do texto: 
 
Comédia “Como se um trem passasse” aborda relação entre mãe e filho 
 
15– O verbo identificado acima é transitivo porque: 
 
(     ) tem sentido completo. 
(     ) precisa de complemento. 
(     ) liga ao sujeito um predicativo. 
 
16– Um verbo transitivo pode ser transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. Classifique os verbos 
sublinhados, numerando conforme a orientação: 
 
(  1 ) Transitivo direto 
(  2 ) Transitivo indireto 
(  3 ) Transitivo direto e indireto 

(     ) “Personagens que enfrentam dificuldades diárias [...]” 
(     ) “[...] mas que ainda assim lutam pela realização dos desejos [...]” 
(     ) “A mãe, superprotetora e medrosa, transmite ao filho seus receios e a im-
possibilidade [...]” 

 
17 – No primeiro parágrafo do texto, o verbo transitivo “envolvem” refere-se ao sujeito: 
 
(     ) “Personagens”. 
(     ) “dificuldades diárias”. 
(     ) “desejos”. 
 
18– Na oração “[...] agora ganha a primeira versão brasileira [...]”, o advérbio “agora” modifica o sentido do verbo 
transitivo direto “ganha”, indicando: 
 
(     ) lugar. 
(     ) modo. 
(     ) tempo. 
 
19 – Releia esta parte do texto: 
 
“A história toma um novo rumo com a chegada da prima da capital [...]” 
 
Nessa parte do texto, o verbo “toma” é transitivo direto e indireto porque exigiu dois complementos, os chamados 
“objetos”. Localize: 
 
a) o objeto direto do verbo “toma”: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
b) o objeto indireto do verbo “toma”: 

http://radios.ebc.com.br/
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______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
20 – Na frase “[...] que muda as relações fechadas [...]”, o verbo transitivo direto exprime: 
 
(     ) uma ação do adolescente. 
(     ) uma ação da prima da capital. 
(     ) uma ação da mãe do adolescente. 
 
21 – Os verbos transitivos analisados ao longo das questões expressam: 
 
(     ) certezas. 
(     ) hipóteses. 
(     ) recomendações.  
 
22- Classifique os verbos em negrito 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. _____________________________________ 
 
23- Relacione as colunas de acordo com a transitividade dos verbos destacados. 
 

I.Verbo transitivo direto.   
II. Verbo transitivo indireto. 
III. Verbo transitivo 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. 

 
 

 

24- Assinale a alternativa em que o verbo é transitivo direto. 
 
a) Comprei um terreno e construí a casa.  
b) Os guerreiros dormem agora.  
c) O cego não vê.  
d) João parece zangado. 
 
25- 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.  
 
26- Complete as frases com objetos diretos: 
 
a) Os homens encontraram _______________________________________________________________________. 
b) O professor repreendeu ________________________________________________________________________. 
c) O garoto quebrou _____________________________________________________________________________. 
d) O público quer conhecer _______________________________________________________________________. 
e) A faxineira lavou ______________________________________________________________________________. 
 
27- Complete as frases com objetos indiretos:  
 
a) Nós precisamos ______________________________________________________________________________. 
b) O professor discordou _________________________________________________________________________. 
c) Ele gosta ___________________________________________________________________________________. 
d) Nunca acreditei ______________________________________________________________________________. 
e) Na velhice, geralmente os pais necessitam ________________________________________________________. 
 
28-Observe a primeira oração de cada item. Em seguida, complete as demais com verbos de mesma transitividade e 
adequados ao sentido. 
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a) A cozinheira fritou os peixes. 
A cozinheira __________________ os peixes. 
A cozinheira __________________ os peixes. 
A cozinheira __________________ os peixes. 
A cozinheira __________________ os peixes. 
 
b) Os alunos fizeram a lição. 
Os alunos __________________ a lição. 
Os alunos __________________ a lição. 
Os alunos __________________ a lição. 
Os alunos __________________ a lição. 
 
c) Eu comprei figurinhas coloridas. 
Eu __________________ figurinhas coloridas. 
Eu __________________ figurinhas coloridas. 
Eu __________________ figurinhas coloridas. 
Eu __________________ figurinhas coloridas. 
 
 
29- Os verbos das frases abaixo são verbos transitivos diretos e indiretos, logo, possuem dois objetos: um direto e 
outro indireto. Identifique-os: 
 
a) O pai emprestou o carro ao filho. 
 
objeto direto: ___________________________________________________________________________________  
objeto indireto: __________________________________________________________________________________ 
 
b) A palavra do médico deu ao doente uma esperança de cura.  
 
objeto direto: ___________________________________________________________________________________  
objeto indireto: _________________________________________________________________________________ 
  
c) Aos vencedores daremos prêmios valiosos.  
 
objeto direto: ___________________________________________________________________________________  
objeto indireto: __________________________________________________________________________________ 
 
d) O garoto escreveu uma carta ao irmão.  
 
objeto direto: ___________________________________________________________________________________  
objeto indireto: __________________________________________________________________________________ 
 
e) A avó contou histórias aos netinhos.  
 
objeto direto: ___________________________________________________________________________________  
objeto indireto: __________________________________________________________________________________ 
  
f) Nós entregamos ao lojista o dinheiro.  
 
objeto direto: ___________________________________________________________________________________  
objeto indireto: __________________________________________________________________________________ 
 
g) Meu tio enviou as cartas para mim.  
 
objeto direto: ___________________________________________________________________________________  
objeto indireto: __________________________________________________________________________________ 
 
h) O pai dedicou o livro ao filho.  
 
objeto direto: ___________________________________________________________________________________  
objeto indireto: __________________________________________________________________________________ 
  
i) O professor pediu-lhe o caderno.  
 
objeto direto: ___________________________________________________________________________________  
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objeto indireto: __________________________________________________________________________________ 
  
j) O mestre entregou-me um maço de provas.  
 
objeto direto: ___________________________________________________________________________________  
objeto indireto: __________________________________________________________________________________ 
 
30- Classifique os verbos usando as indicações abaixo: 
 
▪ VI = verbo intransitivo 
▪ VTD =  verbo transitivo direto 
▪ VTI = verbo transitivo indireto 
▪ VTDI = verbo transitivo direto e indireto 
▪ VL = verbo de ligação 
 
a) (          ) O local parece agradável. 
b) (          ) A bomba destruiu a loja. 
c) (          ) Crianças gostam de brinquedos. 
d) (          ) Ele escreveu uma carta ao filho. 
e) (          ) O telhado desabou de repente. 
f) (          ) As negociações foram complicadas. 
 
 
 
 
 
 
 


