
 

  

 

 

18M2Por_PD_11_2021.docx  |  8º ANO  ::  2º período  ::  ENSINO FUNDAMENTAL  | mai/2021      pág. 1 de 1 

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

 

 
Quanto à classificação da transitividade verbal presente na 
oração “Só precisa de cuidado e paciência”. É correto 
afirmar que se trata de: 

A  Um verbo bitransitivo. 

B  Verbo transitivo direto. 

C  Verbo intransitivo. 

D  Verbo transitivo indireto. 

E  Verbo de ligação. 

 

2.  

O tempo passa depressa demais e a vida é tão curta. Então 

— para que eu não seja engolido pela voracidade das horas e pelas 

novidades que fazem o tempo passar depressa — eu cultivo um 

certo tédio. Degusto assim cada detestável minuto. E cultivo 

também o vazio silêncio da eternidade da espécie. Quero viver 

muitos minutos num só minuto. 
Clarice Lispector. 

Na oração “O tempo passa depressa demais e a vida é tão 
curta”. É correto afirmar que o termo “curta” exerce a 
função sintática de predicativo do objeto? Justifique. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ainda sobre o texto de Clarice Lispector. No trecho “a vida 
é tão curta”. Qual é a função do verbo ser na oração? 

A  Verbo de ação. 

B  Verbo intransitivo. 

C  Verbo de ligação. 

D  Verbo transitivo direto. 

E  Verbo transitivo indireto. 

 

4.  

Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura 

produziram este açúcar branco e puro  

com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 
O açúcar – Ferreira Gullar. 

 
No trecho “homens de vida amarga e dura”, os termos 
“amarga e dura” se classificam como: 

A  Adjunto adverbial de tempo. 

B  Adjunto adverbial de modo. 

C  Adjunto adnominal. 

D  Adjetivo. 

E  Complemento nominal. 

 

5. Ainda sobre o poema de Ferreira Gullar, identifique e 
classifique os adjuntos adverbiais encontrados no poema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 

 

1- D 
2- Errado, o termo curto exerce a função de predicativo do 

sujeito, visto que “a vida” é o sujeito da oração. 
3- C 
4- C 
5- Em usinas escuras – Adjunto adv. Lugar 

Esta manhã – Adjunto adv. Tempo 
Em Ipanema – Adjun. Adv. lugar 
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