
 

 

 

• Complemento direto 

• Complemento indireto 

• Complemento oblíquo 
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1. Nas frases seguintes colocámos em itálico os predicados. Assinala com X 
os predicados assim formados: 

  

verbo + complemento direto + complemento indireto 
 

a.  Ele quer uma garrafa de água mineral. 

b.  Ele está com muito apetite.  

c.   Ele comeu o almoço vorazmente. 

d.   Ele deu uma gorjeta ao empregado. 

e.   Ele adoeceu. 

f.    Ele entregou a encomenda ao patrão. 
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2. Sublinha o complemento direto de cada uma das frases simples. De 
seguida, reescreve as frases, substituindo o complemento direto pelo 
pronome pessoal o/a/os/as. 

 

a. A rapariga pediu um telemóvel aos pais.  
 

 
 

b. Os pais da Isabel compraram uma estante nova. 
 

 
 

c. Dei os meus livros do 6.º ano ao meu primo. 
 

 
 

d. Ela realizou a tarefa impecavelmente.   
 

A rapariga pediu-o aos pais.  

Os pais da Isabel compraram-na. 

Dei-os ao meu primo. 

Ela realizou-a impecavelmente. 
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3. Sublinha, agora, o complemento indireto de cada uma das frases. De 
seguida, reescreve-as, substituindo o complemento indireto pelo 
pronome pessoal lhe ou lhes. 

 

a. Ele pediu um beijo à Sónia. 

 
 

b. O funcionário ralhou ao Artur com razão. 

 
 

c. Ninguém empresta nada ao Tiago. 

 
 

d. A escola ofereceu uma lembrança aos professores que se reformaram. 
 

Ele pediu-lhe um beijo. 

O funcionário ralhou-lhe com razão. 

Ninguém lhe empresta nada.  

A escola ofereceu-lhes uma lembrança.  
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4. Nas frases seguintes, destacámos um elemento que faz parte do 
predicado. Assinala com X os casos em que esse constituinte é 
selecionado (exigido) pelo verbo. 

 

a.  Gosto muito de uvas.  

b.  Aquela mulher vive ali desde o ano passado. 

c.   O meu pai almoçou em casa.  

d.   O primo do Rui entrou na universidade. 

e.   Nós simpatizámos com os novos colegas. 

f.    Ontem telefonei ao Artur. 
 

4.1. Indica a função sintática dos elementos selecionados pelo verbo. 

Complemento oblíquo. 
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5. Sublinha em cada uma das frases do quadro, o complemento oblíquo. 
De seguida, assinala com X se se trata de um grupo preposicional 
(GPrep) ou de um grupo adverbial (GAdv). 

 

GPrep GAdv 

a. O Tomás foi ao Japão. 

b. Ela pousou a carteira na mesa. 

c.  A Rita acabou com os seus problemas. 

d. Logo à tarde, o meu pai vai aí. 

e. Os alunos portaram-se razoavelmente. 

f.  A Ana olhou pelas crianças durante a festa. 

g. Os meus primos moram acolá. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Diálogos, 7.º ano, Porto Editora 



 

▪ O grupo preposicional que desempenha a função sintática de 

complemento indireto pode ser substituído pelo pronome pessoal lhe 

ou lhes. Exemplo: 
 

O Simão deu uma prenda aos pais.       O Simão deu-lhes uma prenda. 
                                        
                                                 complemento indireto              complemento indireto 
 

▪ Ao contrário, o grupo preposicional que desempenha a função 

sintática de complemento oblíquo não pode ser substituído pelo 

pronome pessoal lhe ou lhes. Exemplo: 

 

  
      

    
   

 

O Simão foi aos Açores.  
                              
            complemento oblíquo 

*O Simão foi-lhes. 

6. Recorda: 

Diálogos, 7.º ano, Porto Editora 



6.1. Nas frases seguintes, destacámos alguns complementos. Classifica-os, 
indicando se se trata de um complemento indireto ou de um 
complemento oblíquo (a aplicação da regra enunciada em 6. poderá 

ajudar-te em caso de dúvida). 

 

 
Complemento 

indireto 
Complemento 

oblíquo 

a. A Carolina candidatou-se ao lugar. 

b. O técnico procedeu à reparação do aparelho. 

c.  Vou telefonar ao meu amigo Zé. 

d. O escritor renunciou ao prémio. 

e. Estes alunos vão a França. 

f.  Quero dar os parabéns a todos os alunos. 

g. Prometi ao Artur uma viagem à Madeira. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Diálogos, 7.º ano, Porto Editora 


