Português

Daniella

8º

Atividade do plantão
1. Em cada uma das frases abaixo, identifique a voz em que se encontra o verbo e classifique o sujeito em
agente, paciente ou agente e paciente.
a) Só escrevi alguma coisa sobre o tema uma década mais tarde.
b) Nessa época a violência contra as minorias foi praticada pelos nazistas.
c) Os participantes da festa cumprimentaram-se afetivamente.
2. Passe estas orações para a voz passiva.
a) Fecharam o cinema.
b) Interditaram a estrada.
c) Prepararam uma festa para os campeões.
3. Passe estas orações para a voz passiva.
a) Vão asfaltar essa avenida.
b) Vão construir um posto de saúde naquele bairro.
c) Entregarão hoje à tarde os livros que comprei pela internet.
4. Identifique os verbos das frases a seguir e a voz (ativa, passiva ou medial reflexiva) em que eles se
encontram.
a) O vento agitava as águas do lago.
b) Os votos foram dados pelos deputados.
c) Eliana não se sentia bem.
d) Após uma longa disputa, abraçaram-se comovidos.
5. Leia.

a) No 1º e 2º quadrinho, retire os verbos.
b) Agora, indique a voz verbal de cada um.
c) Retire o sujeito desses verbos e classifique-o em agente ou paciente.

6. Leia.



De acordo com tira, escreva:
a) Duas frases em que o sujeito seja agente.
b) Uma frase em que o sujeito seja paciente.
7. O verbo de ligação é aquele que, sendo praticamente vazio de conteúdo significativo, tem a função de ligar
o sujeito a um atributo dele. Com base nessa informação, assinale as frases que apresentam verbos de
ligação.
a) Os pedestres andavam pelo calçadão.
c) Hoje em dia, as pessoas vivem preocupadas.
e) Aquela moça virou freira.

b) Os pedestres andavam preocupados.
d) Aqueles alunos vivem no mundo da lua.
f) O vento virou a canoa.

8. Observe os verbos das orações e classifique-os em: transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e
indireto ou intransitivo.
a) O presidente ofereceu um banquete aos convidados.
b) Chegou ontem a São Paulo um jumbo da Américan Airlines.
c) Paulinho arma o jogo.
d) Rita gosta de samba.
9. Retire das orações da questão 8 os complementos verbais (objeto direto e indireto).

