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Conteúdo: Transitividade verbal 
1- Quanto à transitividade, dê a classificação dos verbos destacado abaixo. 
“Não quero aparelhos 
para navegar.  
Ando naufragado, 
Ando sem destino.  
Pelo voo dos pássaros  
Quero me guiar...” 
(Jorge de Lima) 
 
02- Baseando-se no código expresso abaixo, classifique sintaticamente os verbos em destaque: 
 
1 – verbo intransitivo  
2 – verbo transitivo direto  
3 – verbo transitivo indireto  
4 – verbo transitivo direto e indireto  
5 – verbo de ligação 
 
a) Estamos felizes. 
b) As crianças gritavam desesperadamente. 
c) Entregamos as encomendas aos clientes.  
d) Restam alguns instantes. 
e) Ofenderam o juiz com palavrões.  
f) Permaneçam todos quietos. 
g) Faltava-lhe um pouco mais de esperança. 
h) Depende de você a minha felicidade. 
i) Vivia tranquilamente naquele lugar. 
 
03- Considere estes versos de Olavo Bilac: 
 
I- “Longe do turbilhão estéril da rua,/Beneditino, escreve!”:  
II – “De tal modo, que a imagem fique nua [...]” 
III –  “E, natural, o efeito agrade,/Sem lembrar os andaimes do edifício”.  
 
Os verbos em destaque classificam-se, respectivamente, como:  
 
a) intransitivo – de ligação – transitivo direto.  
b) transitivo direto – intransitivo – intransitivo  
c) transitivo – intransitivo – transitivo  
d) transitivo – de ligação – intransitivo  
e) transitivo direto – de ligação – transitivo direto e indireto 
Justifique sua escolha. 
 
4- Classifique o predicado das oração em verbal, nominal ou verbo-nominal: 
 
a – Maria anda depressa. 
b – Ando meio tristonho nos últimos dias. 
c – A professora virou uma fera ao presenciar tal ato. 
d – A cadeira virou, de tão pesada que estava. 
e – Ao saber da notícia, ele caiu numa profunda tristeza. 
f – A plateia caiu da arquibancada, que não oferecia nenhuma segurança. 
 
5- Sublinhe em cada frase o verbo de ligação e circule o predicativo do sujeito. 
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a)Ana parece uma rainha. 
b)Os pais ficaram felizes com a surpresa de seus filhos. 
c)Gabriela está cansada. 
d)A sala permanecia vazia. 
e)Antônio anda triste com a separação. 
f)João parecia apaixonado. 
g)Aquele apartamento é lindo! 
h)O dia está nublado. 
 
 
 
 
 
 
 
 


