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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Tipos de verbos no predicado 

Leia: 

Previsão do tempo 

 

Os índios de uma reserva distante perguntam ao novo chefe se o próximo inverno seria 

suave ou rigoroso. Como o jovem chefe não havia aprendido as técnicas dos ancestrais, pediu 

que recolhessem lenha e, enquanto isso, foi telefonar _________ o Serviço de Meteorologia.  

– O inverno vai ser muito rigoroso? – pergunta.  

– Parece que sim – é a resposta. E o chefe manda o povo juntar mais lenha. Dali a uma 

semana, telefona outra vez.  

– Tem certeza de que o inverno vai ser muito rigoroso?  

– Certeza absoluta.  

O chefe diz ao povo que junte toda a lenha que encontrar. Na semana seguinte, telefona 

outra vez.  

– Tem certeza?  

– Vai ser o inverno mais rigoroso que já se viu.  

– Por que tem tanta certeza?  

– Porque os índios estão recolhendo lenha feito loucos! 

 

Disponível em: <https://www.piadas.com.br>. 

 

Questão 1 – Na passagem “[...] telefona outra vez.”, o verbo “telefona” é intransitivo porque: 

a) precisa de complemento com preposição. 

b) tem sentido completo. 

c) precisa de complemento sem preposição. 

d) indica uma ação. 

 

Questão 2 – Na frase “[...] pediu que recolhessem lenha”, o verbo transitivo direto e indireto 

(bitransitivo) sublinhado foi empregado em consonância com a linguagem: 

a) regional  

b) informal  

c) poética  

d) culta  
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Questão 3 – No segmento “[...] foi telefonar _________ o Serviço de Meteorologia.”, o verbo 

“telefonar” é transitivo indireto. Por isso, deve vir acompanhado da preposição: 

a) com 

b) para 

c) sobre 

d) por 

 

Questão 4 – Na oração “– O inverno vai ser muito rigoroso?”, a locução destacada tem o sentido 

correspondente ao verbo de ligação: 

a) será 

b) seria 

c) sereis  

d) serias 

 

Questão 5 – Um verbo é transitivo direto e indireto quando precisa de dois complementos: um 

sem preposição (objeto direto), outro com preposição (objetivo indireto). Identifique-os a seguir: 

 

“O chefe diz ao povo que junte toda a lenha que encontrar.” 

 

a) objeto direto do verbo “diz”: 

______________________________________________________________________________ 

 

b) objeto indireto do verbo “diz”: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 6 – No trecho “– Tem certeza?”, o objeto direto do verbo “tem” é: 

a) um pronome 

b) um advérbio 

c) um substantivo  

d) uma expressão substantivada  

 

Questão 7 – Na parte “Os índios de uma reserva distante perguntam ao novo chefe se o próximo 

inverno [...]”, o verbo evidenciado é: 

a) de ligação 

b) intransitivo 

c) transitivo indireto 

d) bitransitivo  


