
 

ATIVIDADES DE GRAMÁTICA 

2ª EM 

 

1. Resolução do Módulo 18, Complementos Verbais.  

 

1) a) deu-o; b) deu-lhes; c) refazê-la; d) põe-nas; e) informara-lhes; f) in-

formaram-no. 

 

2) a) Todos os pronomes grifados funcionam sintática mente como obje-

tos indiretos. 

 

b) Objeto direto. 

2. Resolução da Apostila de revisão. 

Português Frente 1 – Gramática. 

1) E 

2) C (Causa) 

3) A (Nas demais alternativas o predicado é verbal.) 

4) D (Consultei-a (Objeto direto = a minha Vulgata) 

5) D (A função sintática dos termos destacados é de objeto direto, pois 

completam os verbos “emburrecer”, “atirar” e “haver”, transitivos dire-

tos.) 

6) C 

7) Não exerce a mesma função. Na primeira ocorrência, é objeto direto 

do verbo amar; na segunda, é objeto indireto do verbo dizer. 

8) a) Vi-o, catando-a.  

b) Ver e catar são, no enunciado, transitivos diretos. 



 

9) Em “Comeu muito”, o verbo comer é intransitivo, não necessita de 

complemento, e o adjunto adverbial confere intensidade à ação de 

comer. Já em “Comeu pipocas”, o verbo comer é transitivo direto e 

rege o objeto direto pipocas, que completa o sentido do verbo. 

10) E (Em linguagem coloquial, como orienta o enunciado da questão, 

emprega-se o pronome pessoal ele com função objetiva.) 

11) No título do texto, Surfamos a Internet, o verbo surfar está empregado 

como transitivo direto. Na última frase, "as pessoas não deixam de 

nadar só porque gostam de surfar", o mesmo verbo é intransitivo. 

Neste último caso, seu sentido pode ser tanto próprio ("praticar sur-

fe") quanto figurado. Em surfar a Internet, o sentido é necessariamen-

te figurado ("passar de um sítio a outro da rede"). 

3. Conteúdo On-line no site do Objetivo.  

Fazer o Módulo 20, Predicado Verbo-nominal, na apostila.   

Acesse o site do Objetivo, procure a aula de Predicado Verbo-nominal, 

que no site é a aula número 19, assista à primeira aula do conteúdo on-

line, faça os exercícios, depois assista à segunda aula e vá corrigindo.  

Faça anotações caso tenha dúvidas. 

 


