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PROJETO ANÁLISE SINTÁTICA 

TIPOS DE VERBO 3

Verbo transitivo direto

Apresenta objeto sem preposição, isto é, objeto direto. 

Exemplos: 

Uma nuvem escura anunciava [VTD]  a tempestade [OD]. 

O garoto imaginava [VTD] aventuras heroicas [OD]. 

O objeto pode, na estrutura da oração, vir distanciado do verbo transitivo. 

Exemplo: 

Ele estudava [OD], com grande interesse, a nossa proposta [OD]. 

Verbo transitivo indireto

Apresenta objeto que, necessariamente, é iniciado por preposição, isto é, objeto indireto. 

Exemplos: 

“Mas eu não iria desistir [VTI] do [de (preposição)+ a] avião [OI]...” (Fernando Sabino)

Ninguém mais se preocupa [VTI] com o problema [OI].

Verbo transitivo direto e indireto

É todo verbo que apresenta dois objetos: um deles sem preposição (objeto direto) e outro 
com preposição (objeto indireto).

Exemplos: 

A escola ofereceu  [VTDI] vaga [OD] a (preposição) novos alunos [OI]. 

Algumas pessoas pediram [VTDI] ao [a (preposição) + o] prefeito [OI] mais apoio [OD]. 

Observação: 

Lembre-se de que a classificação de um verbo, quanto à sua transitividade, pode variar de 
uma oração para outra. 

Exemplos: 

Ele lê [VI] mal. 

Ele lê [VTD] jornais [OD]. 

Ele lê [VTDI]  contos de fadas [OD] para o filho [OI]. 



Atividades

1. Acrescente ao verbo um complemento (objeto) adequado. A seguir, classifique o verbo em 
transitivo direto ou transitivo indireto. 

a) A explosão destruiu ______________________________________________________________

destruiu: verbo ___________________________________________________________________

b) Há muita gente que acredita ______________________________________________________

acredita: verbo ___________________________________________________________________

c) O conferencista referia-se _________________________________________________________

referia-se: verbo __________________________________________________________________

d) As crianças descobriram __________________________________________________________

descobriram: verbo ________________________________________________________________

2. Relacione as colunas de acordo com a transitividade dos verbos destacados.
I.Verbo transitivo direto.
II. Verbo transitivo indireto.
III. Verbo transtivo direto e indireto.
IV. Verbo intransitivo.

a) (  ) Gosto de pessoas que são otimistas.
b) ( ) Deram-me uma notícia muito triste.
c) (  ) Meu amigo morreu ontem.
d) (  ) Cecília ganhou o prêmio.
e) (  ) Os viajantes chegaram de manhã.

3.  Julgue as alternativas  em verdadeiro ou falso em relação à transitividade verbal  nas orações
abaixo.

I. Pedro gosta de viajar.
II. Chamei um mecânico.

III. O pneu furou.
IV. Entregou os documentos ao juiz.

a)  (  )  I  possui  um  verbo  transitivo  indireto  e  II  possui  um  verbo  intransitivo.
b) (  )  III  possui  um verbo transitivo indireto e IV possui  um verbo transitivo direto e indireto.
c)  (  )  IV  possui  um verbo transitivo direto  e  indireto;  e  II  possui  um verbo  transitivo  direto.
d)  (  )  III  possui  um  verbo  intransitivo  e  I  possui  um  verbo  transitivo  indireto.
e) ( ) II possui um verbo transitivo direto e IV possui um verbo transitivo direto e indireto.


