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Etapa 2
Com esta ficha de trabalho, vais treinar o que aprendeste na última aula sobre o
predicativo do complemento directo e os verbos transitivos-predicativos.

3.ª fase – realização de exercícios de treino
1. Nas frases seguintes, identifica o complemento directo, utilizando o teste da pergunta
O que é que o SUJEITO fez?. Segue o exemplo apresentado.
Exemplo: A tempestade causou inúmeros estragos.
O que é que a tempestade causou? Inúmeros estragos.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

O escritor venceu o prémio de literatura.
O pai da Mariana vendeu o carro antigo.
O grupo de teatro ensaiou uma peça vicentina.
O João perdeu os apontamentos que lhe emprestei.
A polícia recuperou as obras falsificadas.
A Maria comprou um telemóvel avariado.

2. Verifica se identificaste correctamente o complemento directo de cada uma das
frases, utilizando o teste da substituição pelo pronome -o, -a, -os, -as, como no exemplo.
Exemplo: A tempestade causou inúmeros estragos.
A tempestade causou-os.
3. Considerando o novo conjunto de frases, preenche a tabela, identificando o
complemento directo e o predicativo do complemento directo como no exemplo.
Exemplo: As crianças tornam a vida mais feliz.
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Exemplo
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Todos julgam o suspeito responsável pelo crime.
Os sócios elegeram o Sr. Silva presidente da associação.
Considero a tua atitude reprovável.
O tribunal declarou o casamento válido.
O povo denominou Afonso Henriques O Conquistador.
Classificaria este livro o melhor do ano.
Complemento directo
a vida

Predicativo do complemento directo
mais feliz

3.1. Identifica os verbos transitivos-predicativos utilizados nas frases anteriores.

4. Em cada par de frases, assinala com um X aquela em que ocorre o complemento
directo e o predicativo do complemento directo.
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4.1.
O João achou o filme arrepiante. ___
O João viu um filme arrepiante. ___
4.2.
A Raquel considerou o vestido muito caro. ___
A Raquel comprou um vestido muito caro. ___
4.3.
As crianças comeram um bolo delicioso. ___
As crianças acharam o bolo delicioso. ___
4.4.
Os investigadores consideraram a espécie de tubarões perigosa. ___
Os investigadores estudaram uma espécie de tubarões perigosa. ___

5. Selecciona um par de frases da pergunta anterior e explica, com base no teste de
substituição pelo pronome, como as distinguiste.

6. Transforma as frases apresentadas numa frase com complemento directo e
predicativo do complemento directo, como no exemplo.
Exemplo: Os adeptos acharam que o jogo foi muito emocionante.
Os adeptos acharam o jogo muito emocionante.
6.1. Os alunos consideraram que a prova foi difícil.
________________________________________________________

6.2. O João acha que a professora Teresa é uma óptima professora.
________________________________________________________

6.3. A Maria julgou que a amiga estava doente.
________________________________________________________

6.4. O presidente declarou que a proposta era ilegal.
________________________________________________________

6.5. Todos acharam que a festa foi um sucesso.
________________________________________________________
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