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Transitividade verbal 

Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto 

Leia: 

Rio recebe exposição sobre Charles Darwin, pai da Teoria da Evolução 

Mostra no Jardim Botânico dá destaque à passagem do cientista pelo Rio, em 1832 

Pai da Teoria da Evolução, o naturalista Charles Darwin ganha exposição no Rio, nos 210 

anos de seu nascimento. Promovendo um diálogo entre arte e ciência, a mostra Darwin Origens & 

Evolução vai apresentar a trajetória do cientista e sua relação com o Brasil. 

O Arte Clube conversou com o curador da exposição, Diogo Rezende, que contou detalhes 

da mostra, como a seção interativa, as parcerias com institutos nacionais e internacionais para a 

reunião do acervo, e a importância do Brasil para a teoria evolutiva, que completa 160 anos. 

Em 1832, o naturalista atracou o navio Beagle no país por cinco meses, com estadas na 

Bahia e no Rio de Janeiro. A exposição é uma expedição investigativa que se mistura ____ uma 

aula de ciências criativa onde entretenimento, interatividade e descobertas dão o tom da 

experiência. 

Acervos de diversas instituições, obras de arte contemporânea, instalações criativas e um 

ambiente interativo formam a exposição, que fica em cartaz do dia 30 de agosto a 30 de outubro 

no Museu do Meio Ambiente, que fica no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro. 

Disponível em: <http://radios.ebc.com.br>. (Com cortes).  

Questão 1 – Releia este trecho: 

“Mostra no Jardim Botânico dá destaque à passagem do cientista pelo Rio, em 1832”. 

 

No trecho acima, o verbo “dar” exigiu dois complementos: um sem preposição, outro com 

preposição. Por isso, ele é: 

(     ) transitivo direto.  

(     ) transitivo indireto.  

(     ) transitivo direto e indireto.  

Questão 2 – Na oração “[...] o naturalista Charles Darwin ganha exposição no Rio, nos 210 anos 

de seu nascimento.”, a expressão grifada modifica o sentido do verbo transitivo direto, indicando: 

(     ) lugar. 

http://www.darwinnorio.com.br/
http://www.darwinnorio.com.br/
http://radios.ebc.com.br/


(     ) modo.  

(     ) tempo.  

Questão 3 – Na parte “Promovendo um diálogo entre arte e ciência [...]”, o verbo transitivo direto 

está na forma de: 

(     ) infinitivo.  

(     ) gerúndio.  

(     ) particípio.  

Questão 4 – Reescreva o fragmento abaixo, substituindo a locução pelo verbo transitivo direto a 

que corresponde:  

“[...] a mostra Darwin Origens & Evolução vai apresentar a trajetória do cientista e sua relação 

com o Brasil.” 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Questão 5 – No segmento “O Arte Clube conversou com o curador da exposição, Diogo Rezende 

[...]”, o verbo transitivo indireto expressa: 

(     ) uma ação.  

(     ) um estado.  

(     ) uma característica.  

Questão 6 – Na passagem “A exposição é uma expedição investigativa que se mistura ____ uma 

aula de ciências criativa [...]”, o verbo transitivo indireto exige a preposição: 

(     ) “a”. 

(     ) “de”. 

(     ) “por”.  

Questão 7 – Em “Acervos de diversas instituições, obras de arte contemporânea, instalações 

criativas e um ambiente interativo formam a exposição [...]”, o sujeito do verbo transitivo direto é: 

(     ) simples. 

(     ) composto.  

(     ) indeterminado.  
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