
                                     

Aluno (a) _______________________________________________________________________ 

Lista para aula de recuperação 

GRAMÁTICA – 2º Ano 

 

1. Assinale a alternativa com uma oração sem sujeito: 
a) Não o vejo por aqui. 
b) Choveram rosas em minha vida. 
c) Adivinhastes meus pensamentos. 
d) Fizeram limpeza há dias. 
e) Quem falou isso? 
 
 
2.  Assinale o predicado verbo-nominal: 
a) Hoje trabalhei muito. 
b) Trabalhei o projeto na escola. 
c) O réu saiu do presídio ontem. 
d) Cheguei do trabalho bastante cansado. 
e) Trabalho honestamente. 
 
 
3.  Marque a afirmativa incorreta sobre a classificação do verbo na oração. 
a) Todos permaneceram calados. (verbo de ligação) 
b) Eu trabalhei muito hoje. (verbo transitivo direto) 
c) Realmente vocês confiam em mim. (verbo transitivo indireto) 
d) Todos dançaram no salão. (verbo intransitivo) 
e) Trarei um bolo para a professora. (verbo transitivo direto/indireto) 
 
4.    Encontre a oração com: 
Predicado nominal: verbo de ligação + predicativo do sujeito 
a) Mas o tempo avança. 
b) O diretor suspendeu as aulas. 
c) As meninas duvidaram da sua sinceridade. 
d) Finalmente encontrei um amigo. 
e) Otelo estava furioso. 
 
 
5. Cada predicado abaixo é verbal, menos: 
a) A Terra é um planeta. 
b) A mulher ficou em casa. 
c) O soldado permaneceu no campo. 
d) Nomearam Pedro. 
e) O homem voltou. 
 
 
6. Ocorre sujeito indeterminado em: 
a) Vê-se coisa boa nele. 
b) Mostraram a fragilidade dos tempos os homens. 
c) Perceberam  todas as inconveniências. 
d) Vende-se um bom olho. 
e) Voltará o receio dele. 
 
 
 
 
 



7.  Classifique o verbo das frases abaixo, justificando: 
a) A Terra é um planeta. 
b) A mulher ficou em casa. 
c) O soldado permaneceu no campo. 
d) O homem pediu ajuda. 
e) Eu confio em Denise. 
f) A mulher ficou doente. 
 
                       
8. Circule o verbo, pergunte a quem ele se refere, grife o sujeito e classifique-o, justificando: 
a- Nas ruas, os gatos fazem cocô. 
b- Necessita-se do apoio de todos. 
c- Olhei tudinho. 
d- Entregaram a correspondência. 
e- Choveu ontem. 
f- Poemas, esculturas me fascinam. 
g- Quem soltou flatulências? 
h- Sempre precisamos de carinho. 
i- Houve guerras no passado. 
j- Compra-se panela velha. 
k- Está calor pra caramba! 
l- Alguém me chamou. 

         
9. Nas orações da questão, foi usado o mesmo verbo, porém com classificações diferentes. Quais? Por que 
ocorreu esse fenômeno? 
I- a- Havia alunos no pátio.______________________ 
    
b- Os alunos haviam feito as tarefas no pátio.______                                
    
II - a- Bebe-se chocolate quente no inverno. _____________ 
    
b- Bebe-se pouco no  inverno.________________________ 
 
III  a- Trabalhamos o projeto de Biologia. _____________________________________________________ 
     
b- Trabalhamos no projeto de Biologia. ____________________________________________________ 
 
c- Trabalhamos muito ontem. ____________________________________________________ 
 
 
10. Desenvolva 1 oração com cada grupo de itens: 
 
a- suj. inexistente   +   VTD  +  OD  +  adj.adverbial 
_____________________________________________________ 
b- suj. indeterminado  +  SE  +   OI 
____________________________________________________ 
 
c- suj. composto  +  VL  +  predicativo 
____________________________________________________ 
 
d- suj. oculto  +  VI  +  adj. Adverbial  +  predicativo 
_____________________________________________________ 
 

Beijos, lindinhos! 
 

É preciso ver com os olhos livres” - Drummond 
    


