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Ano:

7º

Habilidade desenvolvida: (EF07LP05) Identificar, em orações de

textos lidos ou de produção própria, verbos de predicação completa e
incompleta: intransitivos e transitivos.

ATIVIDADES
Leia.
Bombaboa, a bomba que tinha coração

Um dia, Bombaboa foi levada por um avião, para destruir uma cidade. De
repente, ela sentiu que estava caindo, caindo, caindo. Bombaboa fez então um
grande esforço e conseguiu se desviar do alvo, indo cair sobre um monte de
feno, numa fazendinha. Como o feno era macio, ela não explodiu: e o cansaço foi
tanto, que ela adormeceu... E sonhou. Era um sonho lindo! Estava cercada de
crianças que lhe pediam para brincar. Mas o sonho durou pouco... Por outras
mãos ela foi levada. Não demorou muito e a Bombaboa viu que estava sobre
outra cidade. E novamente sentiu que deveria matar e destruir. Fez um grande
esforço para se desviar do alvo. De nada adiantou. EXPLODIU! Mas em lugar de
morte e destruição, ela cobriu o céu de flores, numa explosão de alegria. Naquele
dia, os moradores da cidade cantaram e dançaram, comemorando o milagre
florido.
LUZ, Ivan. “Bombaboa, a bomba que tinha coração”. Belo Horizonte: Editora Lê, 1994.

Agora, responda.

1. O verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo, ou seja, não precisa de
complemento. O verbo sublinhado segue essa regra em
a) “[...] que ela adormeceu...”
b) “[...] a Bombaboa viu que estava sobre outra cidade.
c) “Fez um grande esforço para se desviar do alvo.”
2. Na oração “E sonhou.”, o verbo intransitivo “sonhou” indica um fato
a) previsível.
b) em realização.
c) concluído.
3. O verbo em destaque não necesstia de complemento em
a) “[...] para destruir uma cidade.”
b) “[...] conseguiu se desviar do alvo [...]”
c) “[...] que lhe pediam para brincar.”

4. O verbo transitivo é aquele que precisa de complemento verbal para completar
o seu sentido. Tem um significado incompleto. O trecho que apresenta verbo
transitivo é
a)” Como o feno era macio [...]”
b) “ [...] para destruir uma cidade.”
c)” EXPLODIU!”

Bons Estudos!
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