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Daniella

8º

Atividade do plantão
1. Separe o sujeito do predicado. Em seguida, classifique o verbo quanto à predicação e classifique também o
predicado.
a. Aquela gritaria deixava-me tonta.
b. No lixo da feira, crianças garantiam o seu almoço.
c. Surgiu ao longe uma estrela.
d. Moças e rapazes procuravam divertimentos.
e. Por todas as firmas ele passou à procura de emprego.
f.

Ninguém aguarda mais o trem.

g. Foram à escola pai, mãe e filho.
h. Poucos entenderam o plano.
i.

Dominava o meu coração uma saudade imensa.

j.

Inconformados, os candidatos derrotados deixaram o país.

k. Chegaram as minhas encomendas?
l.

Nós necessitamos de sua ajuda.

2. Identifique o verbo das orações e classifique-o. Em seguida, identifique os complementos verbais e classifique-os também.
a. Os dois sobrinhos e seus colegas de escola foram acampar.
b. Entregaram o cheque hoje pela manhã.
c. Olhávamos as vitrines.
d. As testemunhas reproduziram o acidente no depoimento.
e. A indumentária diferente e o sotaque carregado mostravam sua origem.
f.

Falou-se pouco sobre as reformas sociais.

g. Os exportadores brasileiros vendem anualmente milhares de toneladas de frango.
h. Um grande grupo de estudantes entrevistou o Secretário da Saúde.
i.

No carnaval, colorem a calçada confetes e serpentinas.

j.

A literatura de cordel, os repentistas e os mágicos de praças públicas representam muito a nossa cultura
popular.

3. Em que voz estão os verbos nas frases a seguir? Classifique os verbos quanto à predicação.
a. No Natal, as crianças invadem as lojas dos shoppings.
b. A pequena praça era enfeitada por luzes coloridas.
c. Diariamente chegava à cidade o velho trem de cargas.
d. Eu me machuquei com um martelo.
e. São divulgados, através da TV, os resultados da loteria.
f.

As lagartas destruíram o pomar.

g. A praia era iluminada por um lindo sol de setembro
h. O ser humano criou muitos rituais religiosos.
i.

Os alunos se abraçaram.

j.

O lobo machucou a ovelha.

4. A partir do que você estudou sobre predicação, crie uma frase para cada opção abaixo.
a. Verbo de ligação
b. Verbo transitivo direto
c. Verbo transitivo indireto
d. Verbo transitivo direto e indireto
e. Verbo intransitivo
f.

Predicado nominal

g. Predicado verbal
h. Predicado verbo-nominal

