
 

 

GUIÕES DE AULA 

 

Ano: 9.º 

 

Funções sintáticas: complemento direto, complemento indireto e 

complemento oblíquo 

 

Principal competência visada: Conhecimento explícito da língua 

 

Objetivo(s): Identificar as funções sintáticas 
 

Passo 1. Revisão dos testes que permitem identificar os constituintes com a função de 

complemento direto (Anexo1). 
 

Passo 2. Seleção dos testes certos para identificar os constituintes com a função de 

complemento direto. Aceder ao exercício 

http://escola.ciberduvidas.pt/index.php?action=test&id=475301 e realizá-lo. 
 

Passo 3. Identificação dos constituintes com a função de complemento direto. Aceder ao 

exercício http://escola.ciberduvidas.pt/index.php?action=test&id=475300 e realizá-lo.   
 

Passo 4. Revisão dos testes que permitem identificar os constituintes com a função de 

complemento indireto (Anexo2).                  
 

Passo 5. Seleção dos testes certos para identificar os constituintes com a função de 

complemento indireto. Aceder ao exercício 

http://escola.ciberduvidas.pt/index.php?action=test&id=475305 e realizá-lo. 
 

Passo 6. Identificação dos constituintes com a função de complemento indireto. Aceder ao 

exercício http://escola.ciberduvidas.pt/index.php?action=test&id=475304 e realizá-lo. 
 

Passo 7. Revisão dos testes que permitem identificar os constituintes com a função de 

complemento oblíquo (Anexo3). 
 

Passo 8. Em pares, os alunos redigem frases com complementos oblíquos. 
 

Passo 9. Registo das frases no quadro. Os alunos identificam os complementos oblíquos com 

recurso aos testes sintáticos já relembrados. 



 
 

ANEXOS: 

1. 

Os testes para verificar qual o constituinte com a função de complemento direto são:  
1. A resposta à pergunta «Sujeito+Verbo+o quê?» é o complemento direto.  
2. Possibilidade de substituição do complemento direto pelo pronome pessoal «o», «a», 
«os» ou «as».  
Exemplo: A Ana comeu um gelado.  
Complemento direto: um gelado.  
Testes:  
1. A Ana comeu o quê? Um gelado.  
2. A Ana comeu-o.  
 

2. 

Os testes para verificar qual o constituinte com a função de complemento indireto são:  
1. A resposta à pergunta «Sujeito+Verbo+a quem?» é o complemento indireto.  
2. Possibilidade de substituição do complemento indireto pelo pronome pessoal «lhe» 
ou «lhes».  
Exemplo: O João escreveu uma carta à Maria.  
Complemento indireto: à Maria  
Testes:  
1. O João escreveu uma carta a quem? À Maria.  
2. O João escreveu-lhe uma carta.  
 
3. 

Os testes para verificar qual o constituinte com a função de complemento oblíquo são:  
1. Impossibilidade de um constituinte com a função de complemento oblíquo ocorrer 
numa frase interrogativa com a forma «O que é que SUJEITO fez OBLÍQUO?» ou «O 
que é que aconteceu a SUJEITO OBLÍQUO?».  
2. Impossibilidade de substituição do complemento oblíquo pelo pronome pessoal «lhe» 
ou «lhes».  
Exemplo: O Rui foi ao Porto.  
Teste:  
1. *O que é que o João fez ao Porto? Foi.  
2. *O João foi-lhe. 


