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Leia o trecho da música ‘Poema’ de Ney Matogrosso e 

responda às questões. 
 

Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento, a tempo 

Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho 

E lembrei de um tempo 

Porque o passado me traz uma lembrança 

Do tempo que eu era criança 

E o medo era motivo de choro 

Desculpa pra um abraço ou um consolo 

 

Hoje eu acordei com medo, mas não chorei 

Nem reclamei abrigo 

Do escuro, eu via um infinito sem presente 

Passado ou futuro 

Senti um abraço forte, já não era medo 

Era uma coisa sua que ficou em mim 
(Ney Matogrosso) 

 

1. No trecho, alguns verbos estão em destaque. Classifique-

os quanto à transitividade. 

 

2. Assinale a alternativa correta: 

I. Na oração “eu era criança”, a palavra ‘criança’ é 

classificada como predicativo do objeto e o predicado, 

verbal. 

II. No segundo verso da primeira estrofe, o verbo 

‘procurar’ é classificado como transitivo direto e seu 

objeto é o pronome indefinido ‘alguém’. 

III. Na oração “me traz uma lembrança”, o verbo trazer é 

classificado como transitivo indireto, pois está 

acompanhado da preposição. 

IV. Na primeira linha da segunda estrofe, possui um verbo 

intransitivo. 

 

A  I e III; 

B  II e IV; 

C  I, II e III; 

D  Todas as alternativas estão corretas. 

 

3. Retire do trecho da música Poema uma oração com 

predicado nominal, identifique tipo de sujeito, se o 

predicativo é do sujeito ou do objeto. 

 

Leia a tirinha: 

 
 

 

4. Identifique, nas três tirinhas, o sujeito e o predicado e 

classifique-os. 

 

5. Identifique os verbos na segunda tirinha e classifique-os 

quanto à transitividade, apontando seus respectivos 

objetos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 

1. Tive/ter – transitivo direto 

Procurei/procurar – transitivo direto  

Lembrei/lembrar – transitivo indireto 

Via/ver – transitivo direto 

Senti/sentir – transitivo direto 

2. B 

3. “Eu era criança” – sujeito simples; “criança” 

predicativo do sujeito. 

4. “Meu mundo” é muito bom – predicado nominal 

“O xampu” acabou – predicado verbal 

“eu” usei lustra móvel – predicado verbal 

“Jon” não está no meu mundo – predicado nominal 

5. “Acabou” – intransitivo 

“usei” – transitivo direto, “lustra-móvel” objeto direto. 
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