
 

Aula 
51A Transitividade Verbal 

A transitividade verbal trata do modo pelo qual os verbos formam o 
predicado, isto é, se exigem ou não complementos. Quanto à predicação, 
os verbos podem ser intransitivos, transitivos e de ligação. 

VERBOS INTRANSITIVOS (V.I.) 

São verbos de conteúdo significativo que não necessitam de um 
complemento. 

Ex.: Seu Josias morreu. / Lígia sumiu. / Os preços caíram. 
Observe que os verbos dos exemplos acima possuem conteúdo significativo, 
indicando ações praticadas ou sofridas pelo sujeito e não necessitam de um 
complemento, exprimindo uma informação completa a respeito do sujeito.  

Atenção: Muitas vezes o verbo intransitivo virá acompanhado de um termo 
que exprime uma circunstância de tempo, modo, lugar, etc. (adjunto 
adverbial), ou de um termo que exprime um atributo do sujeito (predicativo). 
Isso, no entanto, não altera seu caráter de verbo intransitivo. Ex.: Lampião 
morreu feliz. Ex.: Lígia sumiu de casa. Ex.: Os preços caíram bastante. 

VERBOS TRANSITIVOS (V.T.) 

São verbos significativos que, não tendo sentido completo, necessitam 
de um complemento para que possam constituir o predicado. A ausência 
do complemento nos remete a uma pergunta: “O quê?” ou “Quem?” 

A) Verbos Transitivos Diretos (V.T.D.): exigem complemento sem 
preposição obrigatória (objeto direto).  

Ex.: Maria comprou balas. / Lucas escreveu a redação. / Lígia ama Carlos. 
         Suj.   +   V.T.D.     + O.D.  /     Suj.  +   V.T.D.    +    O.D.     /   Suj.+ V.T.D. + O.D. 
B) Verbos Transitivos Indiretos (V.T.I.): exigem complemento com 
preposição obrigatória (objeto indireto). 

Ex.: Maria gosta de balas. / Lucas ligou para a Bia. / Lígia casou com Carlos. 
         Suj. + V.T.I. + Prep.+ O.I. /    Suj. + V.T.I. + Prep. + O.I.  /   Suj.+  V.T.I. + Prep. + O.I. 

C) Verbos Transitivos Diretos e Indiretos (V.T.D.I.): exigem dois 
complementos: um sem preposição e outro com preposição obrigatória. 

Ex.: Carlos ofereceu flores para Ligia. / Beto entregou o livro ao Carlos. 
             Suj.   +  V.T.D.I.   +  O.D. + Prep. + O.I.   /   Suj. +    V.T.D.I.   +  O.D. + Prep. + O.I. 

VERBOS DE LIGAÇÃO 

São verbos que exprimem estado ou mudança de estado. Por essa 
razão, o verbo serve como elemento de ligação entre um sujeito e seu 
atributo, o predicativo do sujeito. 

Ex.: A casa é nova. / Raimundo está triste. / O aluno permaneceu quieto. 

 
01. Explique com suas palavras o que é transitividade verbal. 

02. Explique qual é a função de um verbo de ligação. 

03. Explique o que é um predicativo do sujeito. 

04. Classifique os verbos nas frases abaixo em: Verbo Intransitivo (V.I.), 
Verbo Transitivo Direto (V.T.D), Verbo Transitivo Indireto (V.T.I), Verbo 
Transitivo Direto e Indireto (V.T.D.I.), ou Verbo de Ligação (V.L.). 
a) O garoto quer um sorvete. 
b) Eu fiz o almoço para minha mãe. 
c) Eu acredito em muitas coisas. 
d) Os turistas parecem ansiosos. 
e) O engenheiro construiu um belo prédio. 
f) Eu pagarei um jantar para todos. 
g) Eu nado todos os dias 

h) Aquelas pessoas sofrem muito. 
i) A fome mata muitas pessoas no mundo. 
j) Desejo a todos, muitas felicidades. 
k) Eu cheguei ontem de viagem. 
l) Maria ficou chocada com a notícia 
m) Eu cobrei a dívida do cliente devedor. 
n) Vera procura emprego de vendedora. 

05. Leia a tirinha abaixo e responda: 

 
a) Analise e explique a transitividade do verbo “gostaria”. 
b) Você diria que o verbo “ficar” no primeiro quadrinho é de ação ou de 
ligação? Explique. 
c) Analise e explique a transitividade do verbo “entendi”. 
d) Você diria que o verbo “ficar” no terceiro quadrinho é de ação ou de 
ligação? Explique. 

06. Crie uma frase para cada um dos tipos de verbos (Total de 5 frases). 


