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Resolução do Módulo 20, Predicado verbo-nominal.  

 

RESOLUÇÃO:  

 

1.  

a) Tu pisavas nos astros distraída. Predicativo do sujeito. 

b) Começamos um novo ano mais confiantes e esperançosos. Predicativo 

do sujeito. 

c) O guarda-florestal encontrou os adolescentes desorientados. Predicativo 

do objeto direto. 

d) A anfitriã recebeu os convidados envergonhada. Predicativo do sujeito. 

e) Surpreenderam o amigo preocupado. Predicativo do objeto. 

 

2.  

a) Consideraram-na severa. (predicativo do objeto) 

b) A herança deixou-a rica. (predicativo do objeto) 

c) Ele pronunciou-as revoltadíssimo. (predicativo do sujeito) 

 

3.  

a) (PS) Os colegas conversavam distraídos. 

b) (PS) A plateia ouvia-o interessada. 

c) (PO) Depois de um exame atento, considerei o caso perdido. 

d) (PO) A faculdade diplomou o rapaz médico. 

e) (PO) O sertão tem-no como corajoso. 

f) (PS) Para nossa tristeza, muitos morreram afogados no acidente. 

g) (PS) A moça caminhou receosa para o meio da sala. 

h) (PO)  Tacharam-no de desonesto. 

i) (PO) “Capitu chamava-me às vezes bonito, mocetão, uma flor...” 

(Machado de Assis) 

j) (PO)  “Pensem nas crianças / Mudas telepáticas.” (Vinicius de Moares)  

 

 



 

4.  

a) Não é possível classificar o predicativo porque a frase é ambígua. 

 

b) I. O diretor, preocupado, ouviu o funcionário.  

Preocupado, o diretor ouviu o funcionário.  

O diretor ouviu preocupado o funcionário.  

 

II. O diretor ouviu o funcionário, que estava preocupado.  

O funcionário, preocupado, foi ouvido pelo diretor. 

 

5.  

a) Predicado verbo-nominal Predicativo do sujeito: contrariados. 

b) Predicado verbo-nominal Predicativo do objeto: mais macambúzio. 

c) Predicado verbo-nominal Predicativo do sujeito: impressionado. 

d) Predicado verbo-nominal Predicativo do objeto: inatingível. 

 

6. Em I, tem-se verbo de ligação e predicativo do sujeito, portanto o predicado é 

nominal.  

 

Em II, o verbo é de ação (transitivo direto e indireto) seguido de objeto direto 

e indireto, por isso o predicado é verbal.  

 

Em III, o verbo sair é de ação e há predicativo do sujeito (cansadíssimo), o 

que dá predicado verbo-nominal.  

 

Resposta: B 

 


