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Atividade do plantão
1. Classifique os objetos a seguir em direto e/ou indireto, conforme o caso.
a. Caroline obedece aos pais.
b. Neguei tudo aos impostores.
c. Mariana obedeceu a sua avó.
d. Maria vendia doces.
e. Ele ama a Deus.
f.

Dolly obedeceu a sua tia.

g. Beatriz respeita aos pais.
h. A avó pediu um pouco de silêncio.
i.

Beatriz, o rapaz obedeceu a Henrique.

j.

Nós amamos o cabelo da Gyselle.

k. Gosto de sorvete.
l.

Ivano ama Hortência.

2. Identifique e classifique os verbos das orações seguintes em transito direto e/ou indireto, intransitivo ou de
ligação.
a. Juvenal atualizava seus conhecimentos.
b. O cão desapareceu na planície vazia.
c. Os meninos estavam nervosos.
d. Ofereceram o cargo ao deputado.
e. Aqueles soldados não confiam em seus superiores.
f.

A noite chegou.

g. A noite chegou inesperadamente.
h. Os candidatos receberam o prêmio.
i.

Fatos estranhos sucederam naquela noite.

3. Classifique nas frases os objetos:
a. Incêndio florestal já destruiu cem mil hectares.
b. Discordo totalmente de você.
c. Previdência reajusta valor dos benefícios.
d. Não confiava em si absolutamente.
e. O direito ao descanso semanal pertence a todos os trabalhadores.
4. Dê a função sintática dos pronomes oblíquos em destaque nas frases abaixo:
a. Entregaram-me o recibo.
b. Não o incomode.
c. Já lhes comuniquei a novidade.
d. Deixaram-nos apenas este bilhete.
e. Ele se atribui um pequeno valor.
5. Identifique se os verbos são transitivos ou intransitivos:
a. Expulso a senhora da sala.
b. Ele fez o exercício com calma.
c. Saiu com os amigos.
d. Falava sobre política.
e. O aluno preparou-se para a prova.
f.

Os alunos falam muito.

g. Morreu de pneumonia.
h. Suas palavras provocaram confusão.
i.

Um vento forte soprava do Sul.

j.

Nenhum aluno faltou.

k. O mar invadiu a praia.

