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1) 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. __________________________________________________________________________ 

 

2) 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. 

 

3) Relacione as colunas de acordo com o tipo de predicado que cada período apresenta:  

I. Predicado nominal 

II. Predicado verbal 

III. Predicado verbo-nominal 

 

 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS – 1º TRIMESTRE 

 

Ano: 8º Fund. II  

 

Professora: HELOISA 

ORIENTAÇÕES 
 

Estude também pelos: 

 

resumos do caderno; 

anotações do caderno; 

conteúdos da apostila; 

anotações da apostila. 

 

Dúvidas estou a disposição. 
 

 

 
 

BONS ESTUDOS!!! 
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a) (      ) João adora doces. 

b) (      ) Pedro é inteligente. 

c) (      ) João acha Pedro inteligente. 

d) (      ) Maria comprou um carro novo. 

e) (      ) O dia está triste hoje. 

 

4) Numere as frases de acordo com a função sintática dos termos em destaque. (1,0) 

 

(1) objeto indireto (2) complemento nominal  

 

a) (   ) Todo homem tem direito a liberdade.  

b) (   ) O povo se opunha à instalação da usina nuclear.  

c) (   ) Necessitamos da ajuda de todos. 

d) (   ) O povo tem necessidade de alimento.  

 

5) Grife o adjunto adverbial das orações abaixo e em seguida escreva na linha em branco a circunstância 

que apresenta: (1,0) 

a) Pedro trabalhava em Goiânia. ___________________________________________________________ 

b) Nós temos parentes no Recife. ___________________________________________________________ 

c) Ricardo não trabalha hoje. ______________________________________________________________ 

d) O aluno está escrevendo bem. ___________________________________________________________ 

 

6) Substitua a expressão em destaque pelo pronome pessoal adequado. (0,5) 

(Use os pronomes O, A, OS, AS, - ou suas variações.)  

     a) Embora o barraco fosse mal construído, a tempestade não derrubou o barraco. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

b) O exemplo contém erro. Você seria capaz de explicar o erro?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

c) Segundo o depoimento do acusado, as pessoas que procuraram o acusado naquela noite não eram conhecidas 

na cidade. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

d) A empresa avisou os funcionários que demitiria os funcionários caso o fato se repetisse. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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e) Quando as moças souberam que o rapaz era solteiro, passaram a disputar o rapaz com unhas e dentes. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

7) Relacione as colunas quanto ao uso dos pronomes de tratamento: (0,5) 

 

I. Usado para bispos e arcebispos. 

II. Usado para o Papa. 

III. Para oficiais até coronel, funcionários graduados, pessoas de cerimônia. 

IV. Usado para príncipes, arquiduques, duques. 

V. Usado para reis, imperadores 

 

a)(   ) Vossa Alteza 

b)(   ) Vossa Majestade 

c)(   ) Vossa Senhoria 

d)(   ) Vossa Santidade 

e)(   ) Vossa Excelência 

 

8) A única opção que não é uma metonímia é, nas linhas em branco justifique sua resposta: (0,25) 

 

a) Conseguiu a aprovação com suor e lágrimas. 

b) Comprou-lhe um diamante de noivado. 

c) Não tinha um teto para abrigá-lo. 

d) A Cidade maravilhosa continua linda. 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

9) Qual a figura de linguagem presente na frase? Explique.(0,25)  

 

“As mãos que dizem adeus são pássaros que vão morrendo lentamente.”, de Mário Quintana. 

 

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

10) Em se tratando de verbos transitivos, sabemos que estes não possuem sentido por si só, necessitando, portanto 

de um complemento – objeto direto ou indireto. Com base nesse pressuposto, analise as orações expostas conforme 

indica o modelo: 

 

a) Necessitamos de sua ajuda na pesquisa. 

Necessitamos – Verbo transitivo indireto 

de sua ajuda – objeto indireto 

 

b) O diretor fez as recomendações aos alunos. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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c) A plateia aplaudiu o artista famoso. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

d) As encomendas foram entregues aos moradores. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

e) Marta pegou o livro e entregou ao professor. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Leia atentamente o texto a seguir e responda as próximas questões 

 

Argila – Raul Leoni 

 

Nascemos um para o outro, dessa argila 

De que são feitas as criaturas raras; 

Tens legendas pagãs nas carnes claras 

E eu tenho a alma dos faunos na pupila… 

 

Às belezas heroicas te comparas 

E em mim a luz olímpica cintila, 

Gritam em nós todas as nobres taras 

Daquela Grécia esplêndida e tranquila… 

 

É tanta a glória que nos encaminha 

Em nosso amor de seleção, profundo, 

Que (ouço ao longe o oráculo de Elêusis) 

 

Se um dia eu fosse teu e fosses minha, 

O nosso amor conceberia um mundo 

E do teu ventre nasceriam deuses…  

 

11) Faça o esquema de rimas e copie na linha abaixo.  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

12) Faça a escansão no texto e escreva o nome do verso predominante no texto. Cite o nome desse tipo de estrutura 

poética.  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 



 
 

                             Educação Infantil   -   Ensino Fundamental  -  Ensino Médio   

 

13) Circule os adjuntos adnominais das orações abaixo: 

a) Os professores da escola estão de férias. 

b) Todos os livros foram catalogados. 

c) A menina feliz chegou. 

d) Alguns professores estão em greve. 

e) O primeiro beijo é inesquecível. 
 

14) Circule o adjunto adverbial das orações abaixo e comente a circunstância: 

a) Pedro trabalhava em Goiânia. ________________________________________________ 

b) Nós temos parentes no Recife. _______________________________________________ 

c) Ricardo não trabalha hoje. __________________________________________________ 

d) O aluno está escrevendo bem. _______________________________________________ 

 

15) Nas orações a seguir, grife os complementos nominais.  

a) Aliança com o estrangeiro. 

b) A luta contra o mal. 

c) G. Bell foi o inventor do telefone. 

d) O amor ao trabalho. 

e) Nossa fé em Deus. 

 

16) Escreva um exemplo de cada tipo de predicado, use as linhas abaixo. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
 


