Português, 9º Ano
Prof. António Alves

Complemento direto, indireto e oblíquo – exercícios
1. Assinale com uma cruz (X) a função sintática desempenhada pelo(s) elementos destacado(s) em cada
frase:
Frases

Função sintática
c. direto
c. indireto c. oblíquo

1. Eu dei uma prenda ao Ricardo.
2. Agrada-me a tua escolha.
3. A Cláudia chegou à capital ontem.
4. O marido assistiu ao parto.
5. O Antunes chocou com a parede.
6. A peça de teatro agradou à Joana.
7. O Vitorino marcou um golaço.
8. Saramago escreveu uma carta de despedida a Pilar.
9. Passos Coelho sempre aspirou ao cargo que ocupa.
10. O meu tio recuperou a sua alegria.
11. Escrevi um “e-mail” a todos as minhas namoradas.
12. Os filhos necessitam de pais atentos.
13. O Eusébio foi lá ontem.
14. Emprestei-o à Miquelina.
15. A tia Joana mora no cemitério há uma década.
16. Imprime o documento, José.
17. O Miguel depende do teu amor.
18. Conheço aquela professora.
19. Eu preciso de festinhas dos meus filhos.
20. Sempre obedeci à minha mãe.
21. Os alunos ofereceram uma flor às professoras.
22. O caçador furtivo matou o elefante.
23. O advogado interessou-se pelo meu caso.
24. Dediquei-o ao meu pai.
25. Gosto imenso da tua namorada.
26. Vítor Pereira agradeceu o título a Jorge Jesus.
27. Tu já leste o documento?
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Proposta de correção

Frases
1. Eu dei uma prenda ao Ricardo.

Função sintática
c. direto c. indireto c. oblíquo
X

2. Agrada-me a tua escolha.

X
X

3. A Cláudia chegou à capital ontem.

X

4. O marido assistiu ao parto.

X

5. O Antunes chocou com a parede.

X

6. A peça de teatro agradou à Joana.
7. O Vitorino marcou um golaço.

X
X

8. Saramago escreveu uma carta de despedida a Pilar.

X

9. Passos Coelho sempre aspirou ao cargo que ocupa.
10. O meu tio recuperou a sua alegria.

X
X

11. Escrevi um “e-mail” a todos as minhas namoradas.

X

12. Os filhos necessitam de pais atentos.

X

13. O Eusébio foi lá ontem.

X

14. Emprestei-o à Miquelina.

X

X

15. A tia Joana mora no cemitério há uma década.
16. Imprime o documento, José.

X
X

17. O Miguel depende do teu amor.
18. Conheço aquela professora.

X
X

19. Eu preciso de festinhas dos meus filhos.

X

20. Sempre obedeci à minha mãe.

X

21. Os alunos ofereceram uma flor às professoras.

X

22. O caçador furtivo matou o elefante.

X

23. O advogado interessou-se pelo meu caso.
24. Dediquei-o ao meu pai.

X
X

X

25. Gosto imenso da tua namorada.

X

26. Vítor Pereira agradeceu o título a Jorge Jesus.
27. Tu já leste o documento?

X
X
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