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Atividade do plantão
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Classifique os predicados:
Os pedestres andavam pelo calçadão.
Os pedestres andavam preocupados.
Hoje em dia, as pessoas vivem preocupadas.
Aquela moça virou freira.
O vento está muito forte.

2. Transforme as frases isoladas em uma única oração de predicado verbo-nominal, reunindo o verbo significativo
de uma e o predicativo de outra:
a) Filomena caminhava pelas ruas. Filomena estava aborrecida.
b) Os alunos chegaram à escola.Os alunos estavam atrasados.
c) Ficamos em casa. Permanecemos cansados.
d) Fabiano marchava. Fabiano parecia preocupado.
3.
a)
b)
c)
d)

Localize e classifique o predicativo em do sujeito ou do objeto.
Os jovens leram satisfeitos os livros indicados.
Os convidados consideraram a apresentação maravilhosa.
O time de basquete do nosso clube voltou vitorioso da capital.
Aquele rapaz caminhava apressado

4. Sobre o exemplo: "A lua brilhou alegre no céu", afirmamos:
I. O verbo brilhar é intransitivo.
II. O verbo brilhar é transitivo direto.
III. O verbo brilhar é transitivo indireto.
IV. O predicado é nominal.
V. O predicado é verbal.
VI. O predicado é verbo-nominal.
a) Estão corretas I e VI.
b) Estão corretas I e V.
c) Estão corretas II e V.
d) Está correta apenas IV.
e) Estão corretas III e VI.
Identifique no exemplo dado um predicativo e classifique-o.
5. No período: "O homem andava triste porque não conseguiu que seu irmão lhe desse apoio
naquela difícil empresa", os verbos andar (andava), conseguir (conseguiu) e dar (desse), quanto à predicação,
classificam-se em:
a) intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto.
b) de ligação, transitivo direto, transitivo direto e indireto.
c) de ligação, transitivo direto e indireto, transitivo direto e indireto.
d) intransitivo, transitivo direto, transitivo direto e indireto.
e) intransitivo, transitivo direto, transitivo direto.
6. Leia:
1) Durante o carnaval, fico agitadíssimo. (predicado verbal)
2) Durante o carnaval, fico em casa. (predicado nominal)

3) Durante o carnaval, fico vendo o movimento das ruas. (predicado nominal)
Assinale a certa:
a) 1 e 2
b) 2 e 3
c)1 e 3
d) Todas as alternativas estão certas.
e) Todas as alternativas estão erradas.
7. Assinale a alternativa em que o termo destacado tenha a função de predicativo do sujeito.
a) "Eu sob a copa da mangueira altiva"
b) "Não sentiram meus lábios outros lábios"
c) "Do tamarindo a flor jaz entreaberta"
d) "Já solta o bogari mais doce aroma"
e) "Melhor perfume ao pé da noite exala"
8. Assinale a análise correta do termo destacado. "Ao fundo, as pedrinhas claras pareciam tesouros
abandonados."
a) predicativo do sujeito
b) adjunto adnominal
c) objeto direto
d) complemento nominal
e) predicativo do objeto direto
9. "O sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo."; "O sol brilhou um pouquinho pela
manhã." Pela ordem, os predicados das orações acima classificam-se como:
a) nominal e verbo-nominal.
b)verbal e nominal.
c) verbal e verbo-nominal.
d) verbo-nominal e nominal.
e) verbo-nominal e verbal.
10. "E quando o brotinho lhe telefonou dias depois, comunicando que estudava o modernismo e
dentro do modernismo sua obra, para o que o professor lhe sugerira contato pessoal com o autor,ficou
assanhadíssimo e paternal ao mesmo tempo." Os verbos destacados são, respectivamente:
a) transitivo direto, transitivo indireto, de ligação, transitivo direto e indireto.
b) transitivo direto e indireto, transitivo direto, transitivo indireto, de ligação.
c) transitivo indireto, transitivo direto e indireto, transitivo direto, de ligação.
d) transitivo indireto, transitivo direto, transitivo direto e indireto, de ligação.
e) transitivo indireto, transitivo direto e indireto, de ligação, transitivo direto.
11. Observe a oração:"... e Fabiano saiu de costas...".
Agora, assinale a alternativa em que a oração também tenha verbo intransitivo.
a)"... Fabiano ajustou o gado..."
b) "...acreditara na sua velha."
c) "...davam-lhe uma ninharia."
d) "Atrevimento não tinha..."
e) "Depois que acontecera aquela miséria..."

