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Conteúdo: Transitividade verbal 

1- 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. 
 

2- 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. 
Justifique sua escolha a partir da identificação do objeto verbal. 

 

3- 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. 
 
Justifique sua escolha a partir da identificação do objeto verbal. 

 

4- Julgue as alternativas em verdadeiro ou falso em relação à transitividade verbal nas orações abaixo. 

I. Pedro gosta de viajar. 
II. Chamei um mecânico. 

III. O pneu furou. 
IV. Entregou os documentos ao juiz. 

a) (   ) I possui um verbo transitivo indireto e II possui um verbo intransitivo. 
b) (   ) III possui um verbo transitivo indireto e IV possui um verbo transitivo direto e indireto. 
c) (   ) IV possui um verbo transitivo direto e indireto; e II possui um verbo transitivo direto. 
d) (   ) III possui um verbo intransitivo e I possui um verbo transitivo indireto. 
e) (   ) II possui um verbo transitivo direto e IV possui um verbo transitivo direto e indireto. 

Justifique o julgamento de cada alternativa FALSA expondo a forma correta da afirmação. 



 
 

 
Respostas a lápis não terão direito a reclamações. 
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5- No período: “Fui à escola, busquei minha irmã e, em seguida, entreguei os livros à Maria.” os verbos em negrito 
são respectivamente: 

a) intransitivo; transitivo direto; transitivo direto e indireto. 
b) transitivo indireto; transitivo direto; transitivo direto e indireto. 
c) transitivo direto; transitivo indireto; intransitivo. 
d) transitivo direto e indireto; intransitivo; transitivo direto. 
e) intransitivo; transitivo direto; transitivo indireto. 

Justifique sua escolha a partir da identificação do objeto verbal. 

 

 
 

 

 

 
 


