Exercício 1

Funções sintácticas

Sujeito: designa o ser (pessoa, animal ou coisa) sobre o qual se afirma ou se nega
alguma coisa.
Predicado: função sintáctica desempenhada pelo grupo verbal e formada por:
verbo + complemento directo; verbo + complemento directo + complemento indirecto;
verbo + predicativo do sujeito.

1. Identifica o sujeito e o predicado
das seguintes frases.

a. Ele está triste.

Exercício 2

Funções sintácticas

Complemento directo: função sintáctica que designa o ser (pessoa, animal ou coisa) sobre o qual
recai directamente a acção expressa pelo verbo e que é substituível pelo pronome pessoal: o, a, os,
as (Ex.: Eu compro um livro. Eu compro-o.)
Complemento indirecto: função sintáctica que indica o destinatário da acção expressa pelo verbo
e que é substituível pelo pronome pessoal: lhe, lhes (Ex.: Eu telefonei ao Carlos. Eu telefonei-lhe.)

1. Das frases apresentadas, selecciona os constituintes com as funções
SUJEITO

Ex.: Ele

PREDICADO

está triste

sintácticas de sujeito, complemento directo e complemento indirecto e
coloca-os nos respectivos lugares da grelha.

a. Nas zonas montanhosas, os pastores vigiam as ovelhas.

c. A Maria resolveu facilmente o problema.

b. Em Lisboa, os apartamentos têm preços muito elevados.

d. Vou ao cinema esta tarde.

c. Na semana passada, a Teresa telefonou ao pai.

e. Levamos os livros para casa.

d. Nós lemos livros interessantes durante o Verão.

f. A Joana e o Pedro fizeram tudo bem feito.

e. Os alunos enviaram uma carta à professora.

g. Todos os meus amigos vêm à festa.

f. Ela aconselha prudência ao filho com frequência.

h. A Sofia e a Susana brincam no jardim.

g. Os meninos contam histórias aos irmãos diariamente.

SINTAXE

b. Os alunos leram o texto.

i. A mãe do Zeca foi buscá-lo à escola.
SUJEITO

j. Na escola, fala-se muito do ambiente.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

l. Hoje, choveu todo o dia.
m. Ela e a amiga foram para casa.
n. O Zé e a irmã já visitaram todos os museus.
o. Os alunos estiveram ocupados todo o dia.

2. Classifica o tipo de sujeito das frases. Observa o exemplo.
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SUJEITO

FRASE

simples

Ex.: a.

COMPLEMENTO DIRECTO

COMPLEMENTO INDIRECTO

preços muito elevados

2. Substitui por pronomes pessoais os complementos directos e indirectos
das frases c., d., e. e g.. Observa o exemplo.

a. Nas zonas montanhosas, os pastores vigiam-nas.

composto

c.

subentendido

d.

indeterminado

e.

inexistente

g.
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