
 

 

 

 

• Modificador (do GV) 
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1. Observa: 

 

a. Ele fez o trabalho corretamente.     b. Ele portou-se corretamente. 

                                  

 

 

1.1. Experimenta retirar às frases os elementos sublinhados. Em qual 
dos casos é possível retirar o elemento sublinhado sem que daí 
resulte uma frase agramatical? 

 

   Recorda: 
 

▪ O complemento oblíquo é selecionado (exigido) pelo verbo. 
 

▪ O modificador não é selecionado pelo verbo. 

modificador complemento oblíquo 
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2. Nas frases seguintes, destacámos os complementos oblíquos e os 
modificadores. Preenche o quadro, assinalando com X a função 
sintática do elemento destacado. 

 

 
Complemento 

oblíquo 

 

Modificador 

a. Elas vão comprar uma casa em Lisboa. 

b. Os meus padrinhos moram em Lisboa. 

c.  Vou a Castelo Branco brevemente. 

d. Passarei por tua casa brevemente. 

e. Ele ouviu tudo em silêncio. 

f.  Ele serviu-se do doce sem cerimónia. 

g. Ontem à noite, o grupo foi à discoteca. 

h. Todos precisam de mimo. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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3. Reescreve as frases seguintes, retirando-lhes todos os modificadores, 
conforme o exemplo: 

 

Nas férias do Natal, a Sílvia fica nos avós durante uma semana. 
 

A Sílvia fica nos avós. 

 

a. A Carlota encontrou-se com o Pedro ontem. 
 

A Carlota encontrou-se com o Pedro. 

 

b. No fim do ano, os alunos organizaram um espetáculo no ginásio da 
escola, com a presença dos encarregados de educação. 

 

Os alunos organizaram um espetáculo. 
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4. Os modificadores do GV podem apresentar diferentes valores 
semânticos: 

 

 de lugar (locativo)  Ele nasceu nesta casa. / Ele nasceu aqui. 
 

 de tempo (temporal)  Ele deitou-se de madrugada. / Ele deitou-se tarde. 
 

 de modo  Ele riu com alegria. / Ele riu alegremente. 
 

 4.1. Amplia as frases, acrescentando modificadores (GPrep ou GAdv) com o 
valor semântico indicado entre parênteses. 

 

a. As plantas crescem. [modo e lugar] 

b. O João ri-se. [modo] 

c. Os meus avós foram viajar. [tempo] 

d. Assisti a um espetáculo maravilhoso. [tempo e lugar] 

e. A Lua brilhava. [modo e tempo] 
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4. Os modificadores do GV podem apresentar diferentes valores 
semânticos: 

 

 de lugar (locativo)  Ele nasceu nesta casa. / Ele nasceu aqui. 
 

 de tempo (temporal)  Ele deitou-se de madrugada. / Ele deitou-se tarde. 
 

 de modo  Ele riu com alegria. / Ele riu alegremente. 
 

 4.1. Amplia as frases, acrescentando modificadores (GPrep ou GAdv) com o 
valor semântico indicado entre parênteses. 

 

a. As plantas crescem bem aqui. [modo e lugar] 

b. O João ri-se discretamente. [modo] 

c. Os meus avós foram viajar no mês passado. [tempo] 

d. Ontem, assisti a um espetáculo maravilhoso no Teatro D. Maria. 
[tempo e lugar] 

e. A Lua brilhava intensamente, naquela noite. [modo e tempo] 
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[Título] 
[…] 
De acordo com os Bombeiros Voluntários de Ílhavo, as chamas terão 

irrompido nas traseiras do Acqua Caffé, situado na entrada do paredão sul da 
praia da Barra, por volta das 3,30 horas.  

Os bombeiros foram alertados por um vizinho, através de uma chamada 
telefónica, e quando chegaram ao local, pelas 3,55 horas, “havia labaredas nas 
traseiras do bar, na zona da cozinha, e um pequeno foco de incêndio na área 
de acesso ao público, no rés-do-chão”. 

 De acordo com as mesmas fontes, os vidros da fachada, muito grossos, 
dificultaram o trabalho dos bombeiros, que estiveram no local com cinco 
viaturas de incêndio, uma ambulância e mais de duas dezenas de homens. 

 O incêndio foi declarado extinto por volta das 7 horas, disse ao JN o 
comandante dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo. 

Quanto a causas, o comandante dos bombeiros adiantou que “são 
desconhecidas”, embora o JN saiba que a Polícia Judiciária não exclui a 
hipótese de tratar-se de fogo posto. 

 

José C. Maximino , in http://jn.sapo.pt/2008/04/20/norte/fogo_destroi_junto_a_praia_barra.html  
(consultado em 20-04-2008; texto adaptado) 

5. Lê a notícia seguinte, à qual retirámos o título e o lead. 
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5.1. Redige o primeiro parágrafo da notícia, construindo uma frase com a 
estrutura seguinte: 

 

Sujeito + Predicado [verbo + c. direto + modificador + modificador] 
 

Observação: Podes alterar a ordem dos elementos na frase. 

 Exemplos: 
 

Um incêndio  destruiu um bar junto à praia da Barra, de madrugada.  
 
 
 

 
Os B.V. de Ílhavo extinguiram um incêndio num bar, em Ílhavo. 
 
 

 

c. direto modificador modificador 

Sujeito Predicado 

c. direto modificador modificador 

Sujeito Predicado 
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5.2. Assinala com X o título da notícia que corresponde à estrutura frásica 
seguinte: 

 

Sujeito + Predicado [verbo + c. oblíquo + modificador] 
 

a.  Fogo destrói bar junto à praia da Barra. 

b.  Violento incêndio deflagrou num bar. 

c.  Bombeiros chegaram ao local do incêndio rapidamente. 

d.  Alguns indícios apontam para fogo posto. 

e.  Polícia Judiciária procede a averiguações.  

 

 

X 
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