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Leia o texto e responda às questões: 
O assalto 

Assaltaram a padaria da esquina. Houve um grande tumulto. 

Antônio era o gerente da padaria e estava muito nervoso. Eu, 

ingênuo, nunca tinha considerado Antônio suspeito do furto. Mas, 

as investigações policiais logo levariam a ele. Antônio foi preso pela 

polícia. Na delegacia se declarou culpado. 
 

a) Na oração “Antônio era o gerente da padaria”, como se 
classifica o verbo “era”? 

b) De acordo com a classificação do verbo “era”, qual a 
classificação do predicado “era o gerente da padaria”? 

c)  Retire do texto outro verbo que tenha a mesma 
classificação que “era”. 

 

Leia a tirinha abaixo e faça o que se pede: 

 
 

a) Retire da tirinha uma oração que tenha um verbo de 
ligação. 

b) No 3° quadrinho “Não confio em livros sem desenho”, 
qual a classificação do verbo “confiar”? 

c)  Classifique o verbo “confiar” quanto à sua transitividade 
verbal. 

 

Observe a tirinha a seguir e responda à questão: 
 

 
 

Na primeira oração, em “Não estou conseguindo seguir a 
dieta vegetariana!”, a locução verbal em sublinhada 
(conseguindo seguir) liga-se ao seu complemento (a dieta 
vegetariana) sem preposição. Logo classifica-se como: 

A  Verbo intransitivo 

B  Verbo de ligação 

C  Verbo impessoal 

D  Verbo transitivo direto 

 

Leia o trecho da música “João e Maria” de Chico Buarque e 
responda às questões: 

Agora eu era o herói 

E o meu cavalo só falava inglês 

A noiva do cowboy era você além das outras três. 

Eu enfrentava os batalhões 

Os alemães e seus canhões 

Guardava o meu bodoque e ensaiava um rock para as 

matinês. 

Agora eu era o rei 

Era o bedel e era também juiz 

E pela minha lei 

A gente era obrigado a ser feliz. 

E você era a princesa que eu fiz coroar 

E era tão linda de se admirar 

Que andava nua pelo meu país. 

Não, não fuja não finja que agora eu era o seu brinquedo [...] 
 

a) Com relação à transitividade verbal, qual a classificação 
dos verbos destacados no trecho acima? 

b) Encontre os complementos, caso sejam transitivos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GABARITO: 
1-a) Classifica-se como verbo de ligação. 

b) Predicado nominal. 
c) Estava. 
a) “Este livro é fantástico” 

2-b) Classifica-se como verbo significativo. 
c) É um verbo transitivo indireto. 

3 – D 
4-a) Ambos, nesse contexto são transitivos. 

b) “inglês” complemento de falava / “os batalhões” complemento de 
enfrentava.  
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