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1. Leia a tirinha abaixo para fazer o que se pede. 

 
 

a) Transcreva do primeiro quadrinho um verbo transitivo 

indireto. 

 

b) Transcreva do primeiro quadrinho um objeto indireto. 

 

2. Leia o poema abaixo, de Ulisses Tavares, e faça o que se 

pede. 

Moda  
o cabelo da moda,  
a roupa, a dança,  
a gíria da moda.  
a moda passa,  
eu fico.  

         Ulisses Tavares. 

 

a)  No poema, há dois verbos. Identifique-os. 
 

b)  Os verbos encontrados no texto são classificados 

como transitivos ou intransitivos? Justifique. 
 

3. Leia a afirmação abaixo, de Carlos Drummond de 

Andrade. 
 

“As palavras não nascem amarradas,/ Elas saltam, se 

beijam, se dissolvem.” 

 

No trecho “As palavras não nascem amarradas”, qual é a 

classificação sintática correta dos termos? 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Leia a tirinha abaixo para responder ao que se pede. 

 
 

a)  Qual é o adjunto adverbial que expressa a frequência 

da ação que irrita a personagem? 

 

b)  Na oração “Não confia em mim, é?”, há a presença de 

um adjunto adverbial. Identifique-o e classifique-o de 

acordo com a circunstância. 

 

5. Leia o trecho a seguir. 

Éramos três crianças naquela fazenda do Coroatá. Três 
crianças, um curral cheio de bois, um açude com mandioca de 
molho, um forno de farinha, mangueiras, bacurizeiros, bananeiras – 
e, de tarde, a gente amassava banana num prato, com açúcar e leite. 
Havia na sala um retrato de Shirley Temple e no peitoril da janela 
um vidro cheio de pétalas de rosas para fazer perfume.  

Ferreira Gullar. Três crianças. O menino e o arco-íris. São Paulo: Ática, 2001. 
 

a)  Analise os adjuntos adverbiais destacados. Pode-se 

afirmar que o espaço marcou a lembrança do 

narrador? Explique. 

 

b)  Transcreva a expressão adverbial que indica a 

finalidade do vidro cheio de pétalas de rosa. 

 
 

 

 

GABARITO 
1. a) Lembra. 

b) “De como você prometeu”. 

 

2. a) Os verbos são “passa” e “fico”. 

b) São classificados como intransitivos, pois não precisam 

de complemento. 

 

3. B 

 

4. a) Sempre. 

b) Não – adjunto adverbial de negação. 

 

5. a) Sim, pois o narrador descreve, de forma minuciosa, o 

lugar que marcou a infância dele. 

b) Para fazer perfume.  
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