
 

ATIVIDADES DE GRAMÁTICA 

3ª EM 

 

Lista de exercícios. 

 

 

Correção do Módulo 7 

Predicado Nominal 

 

1. RESOLUÇÃO: nasceu, passem, ilude, rompe, façam, paralisem, garanto, 

nasceu. 

2. RESOLUÇÃO: Chama-se predicado verbal. 

3. RESOLUÇÃO: É o verbo ser nas duas ocorrências: é (feia), é (uma flor). 

4. RESOLUÇÃO: Chama-se predicado nominal. 

5.  

A. Predicativo do sujeito: “secos”.  

Predicado Nominal: “estavam secos”. 

B. Predicativo do sujeito: “em solidão”, “minha eterna companhia”. 

Predicado Nominal: “Nunca estou em solidão”, “são minha eterna 

companhia”. 

C. Predicativo do sujeito: “de bom humor” humor (= bem-humorado) 

Predicado Nominal: “estava de bom humor” 

D. Sujeito simples: todos/predicativo do sujeito: calados/Predicado 

Nominal: “E depois daquele desastre viviam...calados.” 

E. Predicativo do sujeito: “inocente, inflexível”. 

Sujeito simples: “O homem”/ Predicado Verbal: “foi às nuvens”/ Predi-

cado Verbal: “ e jurou” /Predicado Verbal: “ e tresjurou”/ Predicado 

Nominal: “que estava inocente em tudo aquilo”./ Sujeito simples: “Na-

da”/ Predicado Verbal:  porém lhe valeu”./ Sujeito simples: “D. Maria”./ 

Predicado Nominal:  foi inflexível. 



 

6. Resposta: D. RESOLUÇÃO: Na segunda oração ("ninguém ficava em 

casa”) o verbo ficar é intransitivo. Não é de ligação, pois não une o sujeito 

“ninguém” a um predicativo.  

7. A. RESOLUÇÃO: (1) Número como sequência de algarismos que identifi-

ca o telefone de alguém genérico, referido e circunscrito pela palavra vo-

cê; (2) número como tipo ou modelo de aparelho de telefone ideal para 

uma pessoa (como em “número de roupa” ou “número de calçado”), refe-

rida e especificada pela palavra você. 

b. RESOLUÇÃO: Em “ter o seu número de celular”, número é objeto, isto 

é, complemento verbal; em “o celular que é o seu número”, número é 

predicativo do sujeito, uma qualidade intrínseca ao indivíduo referido por 

você. 

 

 

Correção do Módulo 7 

Predicado Verbal 

 

1. RESOLUÇÃO: São verbos intransitivos porque não têm complemento 

verbal, que seriam o objeto direto e o objeto indireto. 

Concluindo: RESOLUÇÃO: intransitivos, predicado verbal. 

2. RESOLUÇÃO: Sim, os verbos atirar e prender são transitivos diretos e 

têm como objeto direto, respectivamente, me e ervas e pedras de san-

gue. 

Concluindo. RESOLUÇÃO: transitivos diretos, predicado verbal. 

3. RESOLUÇÃO: O verbo é transitivo indireto (porque entre ele e seu com-

plemento há uma preposição) e o complemento verbal é o objeto indireto 

“a outros céus”. 

Concluindo: RESOLUÇÃO: transitivos indiretos, predicado verbal. 



 

4. RESOLUÇÃO: Objeto direto: um prato de mingau. Objeto indireto: ao 

marido. 

Concluindo: RESOLUÇÃO: transitivos diretos e indiretos, predicado ver-

bal. 

5. A. VTDI/ B. VI/ C. VTI/ D. VTD/ VTD. 

6. Resposta: B. RESOLUÇÃO: Em a, favoreceu-as; em c, atrapalham-nas; 

em d, instituíram-no; em e, ignorá-la.  

7.  

A. RESOLUÇÃO: objeto direto 

B. RESOLUÇÃO: objeto indireto 

C. RESOLUÇÃO: lhas = objeto direto e indireto: lhes (a eles, represen-

tado pelo pronome demonstrativo os = aqueles) + as (notícias). 


