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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

Menina de 8 anos descobre espada com mais de mil anos 

 

Uma sueca de oito anos fez uma grande descoberta para a história da humanidade: 

encontrou uma espada que teria sido fabricada há 1,5 mil anos. 

O objeto foi encontrado por Saga Vanecek em um lago no condado de Jönköping, na 

Suécia. Devido ao clima seco, o nível de água estava extremamente baixo, o que ajudou Saga a 

encontrar o objeto. 

“Senti algo na água e levantei. Tinha uma alça e contei ao meu pai que parecia uma 
espada”, disse a garota à rádio Sveriges. 

Após a descoberta, o pai de Saga levou o artefato para pesquisadores suecos, que 

descobriram que a espada pertencia a civilizações que viveram na região antes dos vikings. 

Agora, o objeto será levado para o Museu Jönköpings Läns, na Suécia. Segundo os 

especialistas, a espada está muito bem preservada. 

 

Disponível em: <https://jornaljoca.com.br>. (Com corte). 

 

Questão 1 – Há verbo bitransitivo na passagem: 

(     ) “Devido ao clima seco, o nível de água estava extremamente baixo [...]” 
(     ) “[...] o pai de Saga levou o artefato para pesquisadores suecos [...]” 
(     ) “Segundo os especialistas, a espada está muito bem preservada.” 
 

Questão 2 – Identifique os objetos do verbo bitransitivo, presente na questão acima: 

Objeto direto: _____________________________ 

Objeto indireto: _______________________________ 

 

Questão 3 – No parágrafo que introduz o texto, um verbo é bitransitivo. Aponte-o: 

(     ) “fez” 
(     ) “encontrou” 
(     ) “há” 
 

Questão 4 – No trecho “[...] contei ao meu pai que parecia uma [...]”, o verbo bitransitivo indica: 

(     ) uma ação da menina Saga Vanecek. 

(     ) um estado da menina Saga Vanecek. 

(     ) uma característica da menina Saga Vanecek. 

 

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

(     ) exigem complemento com preposição.  

(     ) exigem complemento sem preposição.  

(     ) exigem dois complementos: um com preposição e outro sem preposição.  


