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É expressamente proibido cópia, venda, 
publicação e distribuição do conteúdo ofe-
recido. A utilização para qualquer outro 
fim está expressamente proibida por lei e 
pode resultar em penas civis e criminais.

Atenção
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1. Numere corretamente:

a. Verbo transitivo direto

b. Verbo transitivo indireto

c. Verbo transitivo direto e indireto

d. Verbo intransitivo

e. Verbo de ligação

Enviei os relatórios ao diretor. (      )

Minha mãe está cansada hoje. (      ) 

O mundo precisa de água. (      )

Amanhã farei uma prova difícil na faculdade. (      )

O fazendeiro descansa na rede. (      )

2. Assinale a alternativa em que temos um verbo transitivo indireto:

Paulo me entregou os documentos.

Não sei o nome da rua.

Quero um pedaço de bolo de chocolate.

Ele lutou contra os monstros virtuais. 

Enviei-lhe as fotos que faltavam. 

3. Na oração “Deu-me seus livros.”, o verbo é:

a. Transitivo direto e indireto

b. Intransitivo

c. De ligação

d. Transitivo indireto

e. Transitivo direto

EXERCÍCIOS
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1. (c) (e) (b) (a) (d)

Enviei os relatórios ao diretor. (OD / OI)

Minha mãe está cansada hoje.

O mundo precisa de água. (OI)

Amanhã farei uma prova difícil na faculdade. (OD)

O fazendeiro descansa na rede.

2. Letra d

Ele lutou contra os monstros virtuais. (objeto indireto)

a. VTDI / b. VTD / c. VTD / e. VTDI

3. Letra a

Deu-me (OI) seus livros (OD).

4. Letra d

“Chegou” é o único verbo que não apresenta complemento (OD ou OI). O termo “atrasado”
é predicativo do sujeito e o termo “ao espetáculo” é adjunto adverbial.

5. Letra c

Eles me (OI) mostram algo (OD).

Em todas as outras alternativas, o verbo é transitivo direto.

6. a. VTDI (lhe – OI / a longa mão gelada – OD)

b. VL

c. VI

d. VTD (as cédulas – OD)

e. VTDI (lhe – OI / as provas – OD)

Obs.: O pronome oblíquo “lhe” SEMPRE funciona como objeto indireto.
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