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OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: TRANSITIVIDADE VERBAL. 

HABILIDADE(S): (EF08LP07) Diferenciar, em textos lidos ou de produção própria, complementos diretos e 

indiretos de verbos transitivos, apropriando-se da regência de verbos de uso frequente. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: PLANTÃO DE DÚVIDAS PELO GOOGLE MEET, TEXTO EXPLICATIVO, LEITURA DE TEXTO MOTIVADOR, 
ATIVIDADE ESCRITA, EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO. 

ORIENTAÇÕES: SEGUIR AS ORIENTAÇÕES EM VERMELHO. HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H ÀS 

18H. 

    

COPIE OU IMPRIMA OS TEXTOS E AS PERGUNTAS DA ATIVIDADE ABAIXO. 

Leia: 

Solo vivo 

 

 Os seres vivos participam ativamente da formação dos solos. Vegetais e animais como insetos, 

minhocas e muitos outros, modificam o solo do local onde vivem. Eles misturam a matéria orgânica 

(restos de animais e vegetais) às partículas que se formaram pela fragmentação das rochas (areia, 

silte, argila). 

 

Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Edição 258. Disponível em: <http://capes.cienciahoje.org.br>. 

 

Questão 1 – Identifique o trecho que contém um verbo transitivo direto: 

(     ) “Vegetais e animais como insetos, minhocas e muitos outros, modificam o solo [...]” 

(     ) “[...] do local onde vivem.” 

(     ) “[...] que se formaram pela fragmentação das rochas (areia, silte, argila).” 



 

 

Questão 2 – Na passagem “Os seres vivos participam ativamente da formação dos solos.”, o verbo é 

transitivo indireto porque: 

(     ) tem sentido completo. 

(     ) precisa de complemento com preposição.  

(     ) precisa de complemento sem preposição.  

 

Questão 3 – Na passagem acima, o termo “ativamente” modifica o sentido do verbo transitivo indireto 

“participam”, indicando: 

(     ) lugar. 

(     ) modo. 

(     ) tempo. 

 

Questão 4 – No segmento “Eles misturam a matéria orgânica (restos de animais e vegetais) às 

partículas [...]”, o verbo sublinhado é: 

(     ) transitivo direto. 

(     ) transitivo indireto. 

(     ) transitivo direto e indireto.  

 

Questão 5 – No segmento anterior, o sujeito do verbo “misturam” é o pronome pessoal “Eles”, que 

desempenha a função de: 

(     ) retomar uma informação.  

(     ) anunciar uma informação.  

(     ) complementar uma informação.  

 


