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Atividade do plantão
1. Classifique os verbos destacados quanto à predicação:
a- A cidade da serra gaúcha guarda fortes marcas dos imigrantes italianos.
b- Vinho garante saúde de Bento Gonçalves.
c- Renato Russo desconfia do Rock.
d- O Brasil somos nós.
e- Naquela mesma madrugada ela morreu.
f- Oferecemos flores a uma dama solitária.
g- O aluno saiu desesperado da sala de aula.
h- Não confiamos naquelas pessoas.
i- Ceda o lugar aos mais velhos.
2. Relacione:
1- verbo de ligação
2- transitivo direto
3- transitivo indireto
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4- transitivo direto e indireto
5- intransitivo

) Ela está feliz.
)Ninguém está na rua.
) O menino anda depressa.
)Aquele cidadão anda preocupado.
) Caiu o lápis.
)O noivo ofereceu uma rosa à noiva.
)José precisava do livro.
)Inventou uma série de mentiras.
)A vida continua .
)O secretário acabou o trabalho.

3. Classifique os predicados:
a- Os pedestres andavam pelo calçadão.
b- Os pedestres andavam preocupados.
c- Hoje em dia, as pessoas vivem preocupadas.
d- Aquela moça virou freira.
e- O vento está muito forte.
4. Transforme as frases isoladas em uma única oração de predicado verbo-nominal, reunindo o verbo significativo de
uma e o predicativo de outra:
a- Filomena caminhava pelas ruas. Filomena estava aborrecida.
_______________________________________________________________________
b- Os alunos chegaram à escola.Os alunos estavam atrasados.
_______________________________________________________________________
c- Ficamos em casa. Permanecemos cansados.
_______________________________________________________________________

d- Fabiano marchava. Fabiano parecia preocupado.
_______________________________________________________________________
5. Nas frases abaixo, classifique os verbos quanto à predicação e, a seguir, diga que tipo de predicado ocorreu:
a- Pedro está adoentado.
b- Os jogadores deixaram o estádio aborrecidos.
c- O poeta é um fingidor.
d- A população considera aquela atitude inexplicável.
e- Aqueles soldados não confiam em seus superiores.
f- Chegou ontem a São Paulo o vôo da Varig.
6. As frases a seguir se encontram em ordem inversa. Sua tarefa consistirá em colocá -las na
ordem direta, apontar o sujeito e destacar o núcleo do sujeito.
a.
b.
c.
d.

“No beco escuro explode a violência.” (Hebert Vianna)
Apareceu no jardim da casa de Ana Maria um ramalhete de flores.
Chegou ontem a São Paulo o presidente da FIFA.
Aconteceram, naquela cidade, muitos fenômenos inexplicáveis.

