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Atividade do plantão
1. Classifique os verbos quanto à predicação.
a. Aconteceu algo estranho.
b. Darei a informação aos pacientes.
c. Morei em Londres.
d. Anda sempre feliz!
e. Andei muito.
f.

Eu ofereço o jantar à família.

g. Ficarei aqui.
h. Ficarei feliz por você.
i.

Chorou emocionadamente.

j.

Converso com meus amigos.

k. Levarei bolo e brigadeiros
l.

Chamou o filho para uma conversa.

Leia a tirinha abaixo:

2. Observe as falas e as imagens da tirinha e responda: A ratinha desmaiou porque não resistiu à cantada do
ratão? Justifique.
3. Classifique os verbos em destaque a seguir, retirados da tirinha, e seus complementos (se houver),:
a) Veja meu estilo.
b) Você vem sempre aqui?

c) Elas não resistem à minha cantada.
4. Leia essa frase, retirada de uma propaganda:
Quando o homem faz a sua parte, a natureza agradece.
a) O que seria esse “faz a sua parte” que a natureza agradece? Que atitudes o homem deve tomar para “fazer a
sua parte”?
b) Na frase há dois verbos: “faz” e “agradece”. Classifique-os quanto à transitividade.
5. Classifique os verbos em destaque quanto à transitividade:
a) Diante do espelho, o ator ensaiou vários gritos e poses assustadoras.
b) As plantas carnívoras comem insetos.
c) Depois de 5 dias fora de casa, o menino voltou.
d) Os formandos receberam um livro de seu paraninfo.
e) As crianças acreditam em Papai Noel.
f) As manifestações pararam o país.
g) Pacientemente, Marcos explicou o exercício ao colega.
h) Os estudantes gritaram bastante nas ruas.
6. "As palavras não nascem amarradas"
Assinale a alternativa em que o sujeito e o predicado da oração estejam corretamente analisados:
a) sujeito composto e predicado nominal
b) sujeito simples e predicado verbo-nominal
c) sujeito composto e predicado verbal
d) sujeito simples e predicado nominal
e) sujeito simples e predicado verbal.
7. “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
8. “O professor entrou apressado”.
O destaque indica:
a) predicado nominal
b) predicado verbo-nominal
c) predicado verbal
d) adjunto adverbial
e) nenhuma

