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  Exercício 1

Leia a tirinha para responder às questões: 

 

 
 

a) Por que o personagem fica surpreso ao ver a cesta com 

gatinhos? Explique o humor da tirinha. 

 

b) Transcreva os sujeitos do primeiro e segundo 

quadrinho, depois classifique-os. 

 

 

c)  O que diferencia o sujeito desinencial do sujeito 

indeterminado? 

 

 

 

 Exercício 2

Observe as orações e transforme os sujeitos de acordo 

com o que é pedido:  

a)  Oh, não!! Fui assaltado!! (sujeito composto) 

 

b)  Levaram tudo!... Os móveis, o som, a... (sujeito 

simples) 

 

c)  Ah, é, eu me mudei daqui ontem. (sujeito 

indeterminado) 

 

 Exercício 3

Leia o poema para responder às questões que se seguem. 
Como dois e dois são quatro 

Sei que a vida vale a pena 

Embora o pão seja caro 

E a liberdade pequena 

Dois e dois são quatro, Ferreira Gullar 

a)  Qual a classificação sintática de caro e pequena? A 

que termos essas palavras fazem referência?   

 

b) Há um trecho do poema em que o verbo não está 

explícito. Que verbo é esse? Qual a classificação desse 

verbo? 

 

 

 Exercício 4

Leia o texto e classifique os verbos marcados. 
“As pessoas sempre ficam um tanto desconcertadas 

quando não as reconhecemos; são tão importantes aos seus 

próprios olhos, que recebem um choque ao descobrirem quão 

pouca importância tem para os outros. ” 

 

 

 

 

 Exercício 5

Dê a classificação dos predicados, dos sujeitos e 

classifique o verbo quanto sua transitividade. 

 

a)  Os dias passaram muito rápido. 

� Classificação do sujeito 

 

� Classificação do predicado  

 

� Classificação do verbo  

 

 

b) A mãe de Cacilda e a tia de Marilda fizeram o bolo. 

� Classificação do sujeito 

 

� Classificação do predicado  

 

� Classificação do verbo  
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c)  Muitos insetos sobrevoavam aquele pequeno espaço 

do rancho. 

� Classificação do sujeito 

 

� Classificação do predicado  

 

� Classificação do verbo  

 

 

d) Roubaram minha caneta, professora! 

� Classificação do sujeito 

 

� Classificação do predicado  

 

� Classificação do verbo  

 

 

e) Falaram mal de mim.  

� Classificação do sujeito 

 

� Classificação do predicado  

 

� Classificação do verbo  

 

 

f)  Os operários parecem cansados pelo trabalho 

realizado. 

� Classificação do sujeito 

 

� Classificação do predicado  

 

� Classificação do verbo  

 

 

g) Os funcionários terão o ponto cortado. 

� Classificação do sujeito 

 

� Classificação do predicado  

 

� Classificação do verbo  

 

 

h) Ela está inquieta com a situação 

� Classificação do sujeito 

 

� Classificação do predicado  

 

� Classificação do verbo  

 

 
 

i)  Ontem choveu a noite toda. 

� Classificação do sujeito 

 

� Classificação do predicado  

 

� Classificação do verbo  

 

 

j)   A noite está fria  

� Classificação do sujeito 

 

� Classificação do predicado  

 

� Classificação do verbo  

 

 

 Exercício 6

Relacione as colunas de acordo com a transitividade dos 

verbos. 

I. verbo transitivo direto 

II. verbo transitivo indireto 

III. verbo intransitivo 

IV. verbo de ligação 
 

a. (    ) O cunhado do meu primo viajou ontem.  

b. (    ) Sei que você pensa diferente, mas eu adoro 

português! 

c. (    ) Apesar dos problemas no destino, os turistas 

chegaram de manhã. 

d. (    ) Acredito em você, por isso sei que se sairá bem na 

prova! 

e. (    ) Marilda é gulosa. 

f. (    )  Fomos ao teatro ontem e voltamos tarde. 

 

 


