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Leia:  

Sobre sapos em geral 

 

 Os sapos vivem nas proximidades de corpos-d’água – como rios, lagos, lagoas ou poças – 

porque precisam da umidade para proteger a sua pele. Durante o seu ciclo de vida, eles ocupam 

tanto o ambiente aquático – na fase de ovos e girinos – como também, o ambiente terrestre, 

quando já são adultos. Na fase aquática, os girinos respiram por meio de brânquias, como os 

peixes, e também através da pele; se alimentam de pequenas algas, de restos de vegetais que 

flutuam na água e se prendem no limo – que eles raspam na pedrinha dentro da lagoa. Apenas 

depois da sua metamorfose, os sapos estão prontos para ocupar o ambiente terrestre, quando 

passam _ respirar por meio dos pulmões e também pela pele. Na fase adulta, os sapos se tornam 

insetívoros, alimentando-se de invertebrados, como formigas, moscas, baratinhas e besouros. 

 

Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Edição 241. Disponível em: <http://capes.cienciahoje.org.br>. 

 

Questão 1 – No primeiro período do texto, há um verbo transitivo indireto. Identifique-o: 

(     ) “vivem” 
(  x ) “precisam” 
(     ) “proteger” 
 

Questão 2 – Em “[...] se alimentam de pequenas algas [...]”, o verbo transitivo indireto exprime: 

(     ) uma ação dos sapos. 

(  x ) uma ação dos girinos. 

(     ) uma ação dos peixes. 

 

Questão 3 – O verbo transitivo indireto, presente na questão acima, foi empregado: 

(     ) na voz ativa. 

(     ) na voz passiva. 

(  x ) na voz reflexiva.  

 

Questão 4 – Preencha o espaço, indicado a seguir, com a preposição exigida pelo verbo 

transitivo indireto “passam”: 
 

“[...] quando passam a respirar por meio dos pulmões [...]” 
 

Questão 5 – Pode-se concluir que os verbos são transitivos indiretos quando: 

(     ) têm sentido completo. 

(     ) precisam de complemento sem preposição.  

(  x ) precisam de complemento com preposição.  

 


