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1) Classifique os verbos de acordo com o código: 

 

1. Verbo Intransitivo 

2. Verbo Transitivo direto 

3. Verbo Transitivo indireto 

4. Verbo Transitivo direto e indireto 

5. Verbo de Ligação 

 

a) Chegou o dia dos namorados. (   )  

b) Eu estava ansiosa. (   ) 

c) Você merece os melhores presentes. (   ) 

d) Dei-lhe três presentes lindos. (   ) 

e) O Brasil exportou muito café. (   ) 

f) Você me conhece muito bem. (   ) 

g) O menino sumiu até a hora do jantar. (   ) 

h) O pai perguntou a mulher quem quebrou a janela. (   ) 

i) O pai não acreditou em Pedrinho. (   ) 

j) A mãe permaneceu calada. (   ) 

 

2) (MACKENZIE) – Observe os termos destacados abaixo: 

 

I – Estranhos nós recebemos aos gritos. (E. José). 

II – Fingi uma falsa alegria, dei-lhe boas-vindas, desejei-lhe bom descanso. (E. José). 

III – Abriu a porta, nada viu. (L. Barreto). 

 

Assinale a alternativa em que apareçam, respectivamente, suas funções sintáticas. 

 

a) Sujeito, complemento nominal, objeto direto. 

b) Objeto direto, objeto direto, objeto direto. 

c) Sujeito, objeto direto, adjunto adverbial. 

d) Vocativo, sujeito, adjunto adverbial. 

e) Sujeito, sujeito, sujeito. 

 

3) (MACKENZIE) – Assinale a alternativa correta quanto à análise sintática do termo destacado abaixo. 

Naquela cidade, não há muitas chances de emprego. 

 

a) Núcleo do sujeito. 

b) Núcleo do objeto direto. 

c) Adjunto adverbial. 

d) Adjunto adnominal. 

e) Núcleo do objeto indireto 

 

4) Assinale a frase em que o verbo estar não é verbo de ligação: 

 

a) Estávamos totalmente desligados a esse tipo de problema. 

b) Os alpinistas estavam esgotados ao chegarem ao chalé. 

c) Tenho estado otimista, quanto à minha aprovação. 

d) Estivemos conversando tranquilos acerca de política. 

e) Relativamente a esse assunto, estou muito preocupado com as consequências. 
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5) Assinale a letra que contenha predicativo do sujeito sem que haja verbo de ligação: 

 

a) Cumprimentaram-se friamente. 

b) Ser livre é não ser escravo. 

c) A leitura é muito útil. 

d) A menina sorria-se feliz. 

e) O mentiroso precisa ter boa memória. 

 

6) Assinale a letra em que há exemplo de verbo transitivo direto e indireto: 

 

a) Fugiu com quantas pernas tinha. 

b) Disparou com um raio para a toca. 

c) Lá contou à mamãe as aventuras do passeio. 

d) Observei muita coisa interessante. 

e) Encontrei o irmão de Carolina. 

 

7) Assinale a letra que não contenha predicativo do sujeito: 

 

a) Tenho grande simpatia pelos homens abnegados. 

b) Os homens são atormentados pelas doenças. 

c) Sua dedicação ao trabalho é mesmo exagerada. 

d) A atenção dos alunos às aulas é elogiável. 

e) Durante o dia, a praça fica cheia de aposentados. 

 

8) Assinale a oração que contenha objeto direto: 

 

a) Precisamos de mais informações. 

b) A resposta ao aluno não foi convincente. 

c) O professor não quis responder ao aluno. 

d) Muitos caminhos foram abertos pelos bandeirantes. 

e) A enchente alagou a cidade. 

 

9) O herdeiro, longe de compadecer-se, sorriu e, por esmola, atirou-lhe três grãos de milho. Os verbos grifados 

são, respectivamente: 

 

a) transitivo indireto, intransitivo, transitivo indireto. 

b) intransitivo, intransitivo, transitivo direto e indireto. 

c) transitivo direto, intransitivo, transitivo direto e indireto. 

d) intransitivo, intransitivo, transitivo direto. 

e) intransitivo, transitivo indireto, transitivo direto. 

 

10) Assinale a letra que contenha verbo de ligação: 

 

a) Os viajantes chegaram cedo ao destino. 

b) Demitiram o secretário da instituição. 

c) Nomearam as novas ruas da cidade. 

d) Compareceram todos atrasados à reunião. 

e) Estava irritado com as brincadeiras 

 

11) Assinale a letra que contenha verbo transitivo direto: 

 

a) Já passa da hora do recreio. 

b) Há importantes monumentos em Minas Gerais. 

c) Devia existir um motivo sério, muito sério. 

d) Nas discussões choveram desaforos. 

e) Propusemos reformas aos dirigentes. 

 



 
12) Dentre as opções seguintes, indique a única que não apresenta verbo de ligação. 

 

a) Seu estado de saúde permanece bastante delicado 

b) Nossos salários continuam defasados, como em anos anteriores 

c) Aquele garoto sempre me pareceu suspeito. 

d) O líder do grupo esteve aqui no último ano 

e) Estive apreensiva durante todo o concurso 

 

13) (ITA) O pronome pessoal oblíquo átono está bem colocado em um só dos períodos. Qual? 

 

a) Isto me não diz respeito! respondeu-me ele, afetadamente. 

b) Segundo deliberou-se na sessão, espero que todos apresentem-se na hora conveniente. 

c) Me entenda! Lhe não disse isto! 

d) O conselho que dão-nos os pais, levamo-los em conta mais tarde. 

e) Amanhã contar-te-ei por que peripécias consegui não envolver-me. 

 

14) UNESP “Nada, não vos assusteis; mas é bom que estejais prevenida, por isso vo-lo digo.” Em relação à forma 

verbal “digo”, os pronomes oblíquos átonos “vo-lo” atuam, respectivamente, como 

 

a) objeto direto e objeto indireto.  

b) objeto indireto e objeto direto.  

c) objeto direto e predicativo do objeto.  

d) sujeito e objeto direto. 

e) sujeito e predicativo do sujeito.  

 

15) Substitua o termo destacado pelo pronome oblíquo correspondente: 

 

a) Amaram o pai até o último instante. 

 

 

b) Carlinhos ganhou um belo presente. 

 

 

c) Foi preciso vender as joias. 

 

 

d) Entreguei o livro ao balconista. 

 

 

16) De acordo com a função desempenhada pelo pronome em destaque, analise as orações e atribua-lhes o código 

correspondente: 

a – (   ) Deu-me a mão e juntos prosseguimos o passeio.   ( A) Objeto indireto 

b – (   ) Desejo vê-lo o quanto antes.     ( B ) Objeto direto 

c – (   ) Fê-los sair apressadamente. 

d – (   ) Entreguei-lhe a encomenda.     

17) Reescreva as frases a seguir, corrigindo-as. 

 

a) Convidei ela para a festa de aniversário.   

 

 



 
b) Vi ele no cinema.      

 

 

c) Receberam nós com muita atenção.    

 

 

d) Lembrei-lhe a data de aniversário de sua mãe.  

 

 

18) Substitua os termos grifados pelos pronomes correspondentes: 
 

a) O diretor recebeu os alunos no auditório da escola. 

 

 

b) Entreguei aos formandos a programação das solenidades festivas. 

 

 

c) Encontraram a menina chorando pelos corredores. 

 

 

d) Põe os livros sobre a mesa.    

 

 

e) Quero encontrar os amigos para relembrarmos os velhos tempos de faculdade. 

 

 

 

RESPOSTAS 

1) A: 1, B: 5, C: 2, D: 4, E: 2, F: 2, G: 1, H: 4, I: 3, J: 5 
 
2) B 
3) B 
4) D  
5) D  
6) C  
7) A  
8) E  
9) B  
10) E  
11) B 
12) D 
 
 

13)   

a) Correta. Pronome demonstrativo não é fator de próclise. Entre os escritores, clássicos e modernos, é muito comum a 
elegante deslocação do pronome oblíquo para antes do "não": "Eu o não vi" — "Contanto que se não atreva a passar" — 
"... que me não pode dar...". Procedimento semelhante é o da anteposição do oblíquo ao reto em outros casos de próclise: 
"... quando lhes eu dou a ler alguns destes oitenta discursos".  

b) Errada. "... espero que todos 'se' apresentem..." . Os indefinidos, "todos", atraem o oblíquo para antes do verbo.  

c) Errada. "Entenda-'me'! Não 'lhe' disse isto!". Não se inicia oração com oblíquos átonos.  

d) Errada. "O conselho que 'nos' dão os ..." O relativo "que" obrigatoriamente atrae o oblíquo.  

e) Errada. "Amanhã 'te contarei por ..." Os advérbios, no seu caso "amanhã", são fatores de próclise. 
 

14) O verbo dizer é transitivo direto e indireto, funcionando o pronome oblíquo átono vos como objeto indireto, em que a perda do s 
se justifica porque em ênclise está o objeto direto o (lo). 

 
15)  

a) Amaram-no até o último instante. 
b) Carlinhos ganhou-o. 
c) Foi preciso vendê-las. 
d) Entreguei-lhe o livro. 
 

16) A; B; B; A. 
 
17)  

a) Convidei-a para a festa de aniversário.  
b) Vi-o no cinema.  
c) Receberam-nos com muita atenção.  
d) Lembrei-lhe a data de aniversário de sua mãe. 

 

18) 
a) O diretor recebeu-os no auditório da escola.   
b) Entreguei-lhes a programação das solenidades festivas. 
c) Encontraram-na chorando pelos corredores. 
d) Põe-nos sobre a mesa. 
e) Quero encontrá-los para relembrarmos os velhos tempos de faculdade.

 


