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1. Leia a tirinha e responda à questão que segue. 

 
Quanto à predicação verbal dos verbos a seguir, retirados 

da tirinha, são classificados, respectivamente, como: 

Veja meu estilo! 

Elas não resistem à minha cantada 

A Verbo transitivo direto e Verbo Intransitivo, 

B Verbo intransitivo e verbo transitivo indireto. 

C Verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. 

D Verbo bitransitivo e verbo intransitivo 

E Verbo intransitivo e verbo bitransitivo. 

 

2. “Brasil envelhece cedo e mal, e pandemia é um 
sinal de alarme”, afirma epidemiologista 

Em entrevista ao Viva Bem, o médico gerontólogo e 

epidemiologista, Alexandre Kalache, disse que o Brasil envelhece 

cedo e mal. Segundo ele, aos 45 anos o brasileiro já tem as mazelas 

que ninguém esperaria antes dos 80, “Hipertensão, problemas 

cardíacos, diabetes, e acaba com alto risco para morrer de covid-19 

também”. Kalache afirmou que 30% dos que morrem da doença no 

país são jovens, com menos de 60 anos. “Do ponto de vista 

biológico, de indicadores, essas pessoas já são idosas, envelheceram 

precocemente mal”. 

O médico espera que a pandemia funcione como um sinal 

de alarme, e que é preciso acordar. De acordo com ele, hoje, no 

Brasil, não há um plano que proteja os idosos vulneráveis. “Nenhum 

país pode se chamar civilizado se não protege os que são mais 

frágeis”, disse. Ele alertou ainda para a necessidade de que os idosos 

tenham a devida atenção, em maioria não estão preparados para 

viver tão digitalmente. 

Assinale abaixo a classificação do verbo em destaque em 

“Do ponto de vista biológico, de indicadores, essas pessoas 

já são idosas, envelheceram precocemente mal”. 

A Verbo transitivo direto 

B Verbo intransitivo 

C Verbo transitivo indireto 

D Verbo de ação 

E Verbo bitransitivo 

 

3.  

Não quero aparelhos 

para navegar. 

Ando naufragado, 

Ando sem destino. 

Pelo voo dos pássaros 

Quero me guiar...” 
(Jorge de Lima) 

Identifique e assinale a classificação quanto à predicação 

dos verbos em destaque. 

A Querer – verbo de ação; Ando – Verbo intransitivo 

B Querer – Verbo transitivo indireto – Ando – Verbo 

transitivo direto. 

C Querer – verbo intransitivo – Ando – verbo de ação. 

D Querer – verbo transitivo direto – Ando – Verbo 

intransitivo. 

E Querer – verbo bitransitivo – Ando – Verbo 

intransitivo. 

 

4. Leia o texto a seguir e respondas à questão que segue. 

Piada 

A mulher telefona para o marido:  

– Querido, tenho uma notícia má e uma boa!  

– Lamento, mas estou no meio de uma reunião supertensa; 

diga-me só a boa.  

– O airbag do seu carro está funcionando direitinho!  
BUCHWEITZ, Donald (org.) “Piadas para você morrer de rir”. Belo 

Horizonte: Leitura, 2001 
Identifique e assinale abaixo a predicação verbal dos 

seguintes verbos, no texto: “telefonar, ter e dizer”. 

A Telefonar – Verbo Transitivo indireto; Ter – Verbo 

Transitivo direto e Dizer – Verbo bitransitivo. 

B Telefonar – Verbo Intransitivo; Ter – Verbo transitivo 

direto e Dizer – Verbo transitivo indireto. 

C Telefonar – Verbo transitivo direto; Ter – Verbo 

bitransitivo e Dizer – Verbo bitransitivo. 

D Telefonar – Verbo transitivo indireto; Ter – Verbo 

intransitivo e Dizer – Verbo transitivo direto. 

E Telefonar – Verbo intransitivo – Ter- Verbo de ligação 

e Dizer – Verbo transitivo indireto. 

 

5.  

“E agora, José?  

A festa acabou  

A luz apagou  

O povo sumiu  

A noite esfriou...” 
Quanto à predicação dos verbos destacados, é correto 

afirmar que: 

A São todos verbos intransitivos, pois não precisam de 

complemento. 

B São todos verbos transitivos diretos. 

C São todos verbos transitivos diretos e indiretos. 

D Há verbos transitivos diretos e indiretos. 

E São todos verbos transitivos indiretos. 
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