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LISTA DE EXERCÍCIOS DE RECUPERAÇÃO – 2º TRIMESTRE 

               

Nome: ____________________________________________ nº:_____ Ano: ___ FII. 

 

Data: 09 / 2019          Professor (a): Heloisa                                                                                                                                                                                                         

 

 
 

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) 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. 

 

4) 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. 

 

5) Assinale a alternativa na qual o verbo é transitivo indireto: 
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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 6 e 7:             
 
Moda 
o cabelo da moda, 
a roupa, a dança, 
a gíria da moda. 
 a moda passa, 
 eu fico. 
(Ulisses Tavares) 
 
6) Quais são os dois verbos do poema “Moda”? 
 
7) Os verbos existentes no poema “Moda” são transitivos ou intransitivos? Justifique. 
 
8) 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. 
 
9) 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. 
 
 

 

 

 

 11) Escreva se o verbo nas orações é - Transitivo ou Intransitivo: 
a) Jorge ganhou um presente. ____________ 
b) Carlos dorme tarde. ____________ 
c) O artista pintou um quadro.   ____________ 
d) Ana nasceu saudável. ____________ 

 

12) Tendo em vista a transitividade verbal e seus respectivos complementos, analise os termos 

em evidência de acordo com o código (OD) e/ou (OI): 
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a) Entregamos o livro ao professor. (     )              
b) Necessitamos de sua ajuda.         (     )                       
c) Não concordo com suas ideias.   (      ) 
d) Gostamos muito do passeio.       (      ) 
e) Aprecio a brisa da manhã.           (      ) 

 

 

13) Analise sintaticamente os termos em destaque, atribuindo-lhes a devida classificação: 

 

a) Ontem, pedi-lhe um favor. 

b) Entregamos as encomendas aos clientes. 

c) Não o cumprimentamos, pois saímos mais cedo. 

d) Devemos respeitar aos mais velhos.   

e) Recusaram os pedidos dos clientes. 

 

14) Identifique e Classifique o Sujeito: 

 

01. Haverá reunião todos os sábados. 

02. Além do frio ventava demais. 

03. São Paulo está ensolarado. 

04. Febre alta e dor de cabeça são sintomas da dengue. 

05. Prenderam o ladrão. 

06. Faz muito calor em minha cidade. 

07. Vive-se bem no campo. 

08. Perdi minha caneta. 

09. Não é habitada a Lua. 

10. De vez em quando Teresinha vira onça. 

11. Bateram à porta. 

12. A temperatura aumentou na região sul. 

13. O álbum e as figurinhas estão aqui. 

14. Come-se com fartura em sua casa. 

15. As chuvas transformaram o deserto. 

16. Eram doze horas. 

17. Existirão seres vivos em outros mundos? 

18. Anoiteceu. 

19. Chegaram os filhos da vizinha. 

20. Crê-se em Deus. 

 

15) Assinale a alternativa em que aparece predicado verbo-nominal: 

 

a) "Nesse samba te proclamo majestade do universo." 

b) O homem doou os agasalhos aos necessitados. 

c) Após o toque permaneceram na sala os alunos. 

d) "Brasil és no teu berço dourado o índio civilizado.” 

e) "Lutar com palavras é a luta mais vã.” 

 

16) Onde há predicado verbo-nominal? 

 

a) Devolva os documentos ao diretor. 

b) Renata ficou feliz. 
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c) Ela confia em você. 

d) A notícia deixou-o preocupado. 

e) Os viajantes partiram ontem. 

 

17) O professor entrou apressado. Os grifos indicam: 

 

a) predicado nominal. 

b) predicado verbo-nominal. 

c) predicado verbal. 

d) objeto direto. 

e) objeto indireto 

 

18) Identifique a alternativa errada em relação à classificação dos predicados das orações a 

seguir: 

 

a) Todos nós consideramos a sua atitude infantil (predicado verbo-nominal) 

b) A multidão caminhava pela estrada poeirenta. (predicado verbo-nominal) 

c) A criançada continua emocionada. (predicado nominal) 

d) A criançada continua no jardim. (predicado nominal). 

e) Demitiram o secretário da instituição. (predicado verbal) 

 

19) Analise as orações e assinale a alternativa correta: 

 

I. Paulo está adoentado. 

II. Paulo está no hospital. 

 

a) O predicado é verbal em I e II. 

b) O predicado é nominal em I e II. 

c) O predicado é verbo-nominal em I e II. 

d) O predicado é verbal em I e nominal em II. 

e) O predicado é nominal em I e verbal em II. 

 

20) Assinale a opção que apresenta o emprego correto do pronome, de acordo com a norma 

culta: 

 

a) O diretor mandou eu entrar na sala. 

b) Preciso falar consigo o mais rápido possível. 

c) Cumprimentei-lhe assim que cheguei. 

d) Ele só sabe elogiar a si mesmo. 

e) Após a prova, os candidatos conversaram entre eles. 

 

21) Assinale a opção em que houve erro no emprego do pronome pessoal em relação ao uso 

culto da língua: 

 

a) Ele entregou um texto para mim corrigir. 

b) Para mim, a leitura está fácil. 

c) Isto é para eu fazer agora. 

d) Não saia sem mim. 

e) Entre mim e ele há uma grande diferença. 
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22) Indique a estrutura verbal que contraria a norma culta: 

 

a) Ter-me-ão elogiado. 

b) Tinha-se lembrado. 

c) Teria-me lembrado. 

d) Temo-nos esquecido. 

e) Tenho-me alegrado. 

 

23) Identifique as Vozes Verbais usando para Voz Ativa (VA), Passiva Analítica (VPA), 

Passiva Sintética (VPS)  e Reflexiva (VR): 

 

a) Alugaram-se todas as casas da vila.           (         ) 

b) O garoto feriu-se com o canivete.              (         ) 

c) O homem é corrompido pela sociedade.    (         ) 

d) Consertam-se aparelhos eletrônicos.          (         ) 

e) Felipe plantou uma rosa.                             (         ) 

 

24) Observe a manchete a seguir e responda: 

 

“Justiça mantém bingos fechados no Rio” 

 

a) Qual é o sujeito? 

_______________________________________________________________________ 

b) Ele está recebendo ou praticando a ação? 

_______________________________________________________________________ 

c) Em que voz verbal se encontra a oração? 

_______________________________________________________________________ 

d) Reescreva-a na voz passiva analítica. 

_______________________________________________________________________ 

e) Qual é o sujeito agora? 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25) Leia atentamente o poema em evidência, e a seguir atente-se paras as questões referentes ao 

mesmo: 

 

1 Quando saio às ruas sinto o que é solidão 

2 Se paro à sombra de uma velha árvore 

3 Fico a pensar se ainda me resta alguma ilusão. 
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Marina Ferreira 

Em algumas expressões há o acento indicador da crase, em outras não. De acordo com os seus 

conhecimentos no que se refere a este fato linguístico, justifique as ocorrências. 

1) 

_______________________________________________________________________________ 

2) 

_______________________________________________________________________________ 

3) 

_______________________________________________________________________________ 

 

26) Analise as frases a seguir e coloque corretamente o acento grave. Este exercício deve ser 

entregue à caneta. 

 

a) Vou a França.  

b) Chegarei a Grécia.  

c) Irei a Itália. 

d) Vou a Porto Alegre.  

e) Vou a Pernambuco.  
 

 

27) Explique a diferença entre a voz passiva sintética, voz reflexiva e a voz recíproca. Cite 

um exemplo para cada uma das vozes verbais. exemplos. 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

28) Reescreva as orações a seguir e empregue à regência de cada verbo expresso, a devida 

preposição: 

a) O filme * que assisti recebeu a melhor premiação durante o festival do ano passado. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b) Confio que estejas lutando para conquistar o cargo * que aspiras. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

c) Passada a tempestade, esta é a cidade * que chegamos. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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d) Aquela é a garota * quem muito simpatizei. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

e) Por favor, não altere a música * que mais gostei. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

29) Complete os termos grifados usando a devida preposição.  

 

a) O fumo é prejudicial ______ saúde. 

b) Financiamentos imobiliários tornaram-se acessíveis ______ população. 

c) Seu projeto é passível _____ reformulações. 

d) Esteja atento _____ tudo que acontece por aqui. 

e) Suas ideias são compatíveis _____ as minhas. 

 

30) Identifique a oração em que a regência do verbo “gostar” está de acordo com a norma culta: 

 

(     ) Esta é a foto de que Albert Einstein gostou muito! 

(     ) Esta é a foto que Albert Einstein gostou muito! 

(     ) Esta é a foto em que Albert Einstein gostou muito! 

 

31) Pode-se afirmar, levando-se em consideração a regência identificada acima, que o verbo 

“gostar” é:  

_______________________________________________________________________________ 

32) Na oração “Usou a deficiência como um incentivo para fazer com que outras pessoas […]”, o 

verbo no indicativo grifado aponta para um 

fato:______________________________________________________________________ 

 

33) Na passagem “[…] uma Fundação que vai continuar trabalhando […]”, a locução no 

indicativo destacada tem o sentido correspondente ao 

verbo:__________________________________________________________________ 

 

 

Note que a regência do verbo “pedir” foi transcrita incorretamente na frase a seguir: 

“O fotógrafo pediu para que o cientista sorrisse […]” 

 

34 Reescreva a frase, fazendo a alteração necessária: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 



  Educação Infantil    -   Ensino Fundamental   -   Ensino Médio   

GABARITO 

 

1) 

a) Verbo transitivo direto. 
b) Verbo intransitivo. 
c) Verbo transitivo direto (acompanhado do objeto direto acompanhado de 
preposição “a mim”). 
d) Verbo transitivo indireto. 
e) Verbo intransitivo. 
2) 

a) ( II ) 
b) ( III ) 
c) ( IV ) 
d) ( I ) 
e) ( IV) 
 

3) B 

4) D 

5) C 

 

6) Passa e fico. 
   

   7)São intransitivo pois não necessitam de complemento. 
 

8) (B) e (F) 
 

 

 

 

 

 

 

9) 

A) Verbo transitivo direto e indireto (compraram o quê? Um livro – para quem? Para mim) 
C) verbo transitivo direto e indireto (contaram o quê? Um fato engraçado – para quem? Para me) 
D) verbo transitivo direto (escreveu o quê? Uma novela) 
E) verbo transitivo indireto (preciso de quê? De ajuda) 
 

10) (B) 
 

11) 
a) Transitivo 
b) Intransitivo 
c) Transitivo 
d) Intransitivo 

 
12)  

a) O.D e O.I. 

b) O.I. 
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c) O.I. 

d) O.I. 

e) O.D. 

 

13)  

 

a) Objeto indireto 

b) Objeto direto/objeto indireto 

c) Objeto direto 

d) Objeto indireto 

e) Objeto direto 

 

14) OSS = Oração sem Suj. / SC = S. Composto / SSD = S. Simples Determinado / SO = S. 

Oculto ou Elíptico / SI = S. Indeterminado. 

 

01. Haverá reunião todos os sábados. (oss) 

02. Além do frio ventava demais. (oss) 

03. São Paulo está ensolarado (ssd)  

04. Febre alta e dor de cabeça são sintomas da dengue. (sc)  

05. Prenderam  o ladrão. (si) 

06. Faz muito calor em minha cidade. (oss) 

07. Vive-se bem no campo. (si) 

08. (Eu) Perdi minha caneta. (SO)  

09. Não é habitada  a Lua. (ssd)  

10. De vez em quando Teresinha (quem?) vira onça. (ssd)  

11. Bateram à porta. (SI)  

12. A temperatura aumentou na região sul. (ss) 

13. O álbum e as figurinhas estão aqui. (sc)  

14. Come-se com fartura em sua casa. (si)  

15. As chuvas transformaram o deserto. (ssd) 

16. Eram doze horas. (oss) 

17. Existirão (quem?) seres vivos em outros mundos? (ssd) 

18. Anoiteceu. (oss) 

 

19. Chegaram (quem?) os filhos da vizinha. (ssd) 

 

20. Crê-se em Deus. (si) 

 

15) A 

16) D 

17) B 

18) D 

19) E 

20) D  

21) A 

 22) D 
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