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  Exercício 1

Classifique sintaticamente os termos em destaque. 
 

a) Não gosto de peixe, aprecio muito camarão. 

 

 

b) O dourado se alimenta de pequenos peixes 

 

 

c)  Ninguém resiste a temperaturas tão baixas. 

 

 

d) Esse animal não ataca o homem. 

 

 

e) Não me adaptei ao novo ambiente. 

 

 

f)  Aproximem-se de mim, crianças! 

 

 

g) O sol ilumina a Terra. 

 

 

h) Não desobedeça aos mais velhos! 

 

 

i)  Obedeça a seus pais, respeite-os! 

 

 

j)  Comi bastante doce, mas o médico não me aconselhou 
doce. 

 

 

 

 

 

k) O meu estimado vizinho comprou dois papagaios que 
falam o dia inteiro. 

 

 

l)  O vento sacode as folhas das grandes árvores. 

 

 

m) Aquele planeta parece uma estrela. 

 

 

n) Gato e rato jamais comerão no mesmo prato. 

 

 

o) De vez em quando Terezinha vira onça. 

 

 

p) As mulheres choraram desesperadamente pela 
morte do ente querido. 

 

 

q) Acho razoáveis suas pretensões. 

 

 

r)  A população chamou-lhe impostor.  

 

 

s)  A criança brincava distraída.  

 

 

t)  Juçara continua bonita. 

 

 

u) A borboleta morreu ontem à tarde. 
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 Exercício 2

Classifique os verbos em destaque nos itens abaixo.  
 

I. “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 têm para os 
outros. ” 

A  Transitivo direto, intransitivo e transitivo direto, 
respectivamente. 

B  De ligação, intransitivo e intransitivo, 
respectivamente. 

C  Intransitivo, transitivo direto e intransitivo, 
respectivamente. 

D  De ligação, transitivo direto e transitivo direto, 
respectivamente. 

E  Nenhuma das opções.  

 

II. “Podemos comparar a sociedade a uma fogueira na 
qual o sábio se esquenta sem lhe pôr a mão, enquanto 
o néscio, depois de queimá-la, foge para a solidão. ”  

A  Transitivo direto e indireto, transitivo direto e 
transitivo indireto, respectivamente. 

B  Transitivo direto, transitivo direto e intransitivo, 
respectivamente. 

C  Transitivo direto e indireto, transitivo direto e 
intransitivo, respectivamente. 

D  Intransitivo, transitivo direto e indireto e 
intransitivo, respectivamente. 

E  Nenhuma das opções.  

 

III. “Para realizarmos grandes coisas, devemos viver como 
se nunca tivéssemos de morrer. ”  

A  De ligação, de ligação e intransitivo, 
respectivamente. 

B  Transitivo direto, de ligação e intransitivo, 
respectivamente. 

C  Transitivo direto, intransitivo e intransitivo, 
respectivamente. 

D  Transitivo indireto, intransitivo e transitivo 
indireto, respectivamente.  

E  Nenhuma das opções. 

 

 Exercício 3

Classifique os sujeitos abaixo. 

a)  Choveu bastante ontem.  

 

b)  Havia uma boneca ali na cama da menina.  

 

c)  O professor e a professora nos falaram hoje sobre 
sujeito.  

 

d)  Precisa-se de datilógrafos qualificados.  

 

 

e)  As estrelas brilham no firmamento.  

 

f)  Falaram mal de Rosinha.  

 

g)  Trabalha-se demais aqui nessa casa!  

 

h)  Na roça trovejou muito ontem.  

 

i)  Fez um dia lindo ontem.  

 

j)  Água queria o rapaz.  

 

 
 
 
 
 
 
 


