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Proposta de Resolução 
 
FICHA 1 
 
1.ª fase 
1.1. i) o carro roubado; ii) o livro que lhe emprestei; iii) o teu filme preferido; iv) o vestido que lhe 
ofereci. 
1.2.  

b) A Beatriz leu o livro que lhe 
emprestei. 

(i) Substituição 1 

A Beatriz leu-o. 

A frase resultante é gramaticalmente correcta?  

Sim? Não? 
X  

Então, o complemento directo é a função sintáctica exercida 

pelo grupo nominal constituído pelos elementos seguintes: o 
livro que lhe emprestei. 

(ii) Substituição 2 
 

A Beatriz leu-o que lhe emprestei. 

A frase resultante é gramaticalmente correcta? 

Sim? Não? 
 X 

Então, o grupo nominal constituído apenas pelos elementos o 
livro não corresponde ao constituinte que exerce a função 

sintáctica de complemento directo. 

c) O António comprou o teu filme 
preferido. 

(i) O António comprou-o. 
 

A frase resultante é gramaticalmente correcta?  

Sim? Não? 
X  

Então, o complemento directo é a função sintáctica exercida 
pelo grupo nominal constituído pelos elementos seguintes: o teu 
filme preferido. 

d) A Margarida usou o vestido que 
lhe ofereci. 

(i) A Margarida usou-o. 

 

A frase resultante é gramaticalmente correcta?  

Sim? Não? 
X  

Então, o complemento directo é a função sintáctica exercida 
pelo grupo nominal constituído pelos elementos seguintes: o 
vestido que lhe ofereci. 

 
2. I. a) O que é que o SUJEITO fez? 

b) Quem é que fez? 
c) A quem é que o SUJEITO fez? 

 II. a) Ele, ela, eles, elas (forma nominativa); 
b) -lhe, -lhes (forma dativa); 
c) -o, -a, -os, -as (forma acusativa). 

2.ª fase 
 
3.1.  e) O João acha-o interessante.  

f) O Miguel acha-a muito bonita.  
g) A tempestade tornou-a inviável.  
h) A turma elegeu-a delegada de turma. 
i) A turma nomeou-a a melhor professora. 
j) Eu considero-a a rapariga mais bonita da turma. 

3.2.  e) o livro; f) a Joana; g) a estrada; h) a Maria; i) a Dr.ª Isabel; j) a Maria. 
3.3. Os elementos substituídos pelo pronome pessoal -o, -a desempenham a função sintáctica de 

complemento directo. 
3.4.1.  e) Refere-se ao grupo nominal o livro. 
  f) Refere-se ao grupo nominal a Joana. 

g) Refere-se ao grupo nominal a estrada. 
h) Refere-se ao grupo nominal a Maria. 
i) Refere-se ao grupo nominal a Dra. Isabel. 
j) Refere-se ao grupo nominal a Maria.  

3.4.2. complemento directo 
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4.1. Resposta aberta (as frases devem incluir os três elementos seleccionados pelos verbos: sujeito, 
complemento directo e predicativo do complemento directo). 

4.2. 2. complemento directo; 3. predicativo do complemento directo. 
 
5.1. Frases que transmitem a opinião do João: «Considero esta missão muito arriscada»; «Eu 

também classificaria os Descobrimentos a maior aventura da Humanidade». 
Frases que transmitem a opinião da Maria: «Não acho esta missão tão arriscada quanto isso!»; 
«Eu acho a aventura dos Descobrimentos um feito muito mais notável». 

5.2. Resposta aberta. 
 
6. a) O que é que o sujeito fez?; b) o pronome pessoal -o, -a, -os, -as;  
c) complemento directo; d) predicativo do complemento directo; e) verbos transitivos-predicativos. 
 
FICHA 2 
 
3.ª fase 
1. 

a) O que é que o escritor venceu? O prémio de literatura. 
b) O que é que o pai da Mariana vendeu? O carro antigo. 
c) O que é que o grupo de teatro ensaiou? Uma peça vicentina. 
d) O que é que o João perdeu? Os apontamentos que lhe emprestei. 
e) O que é que a polícia recuperou? As obras falsificadas. 
f) O que é que a Maria comprou? Um telemóvel avariado. 

2. 
a) O escritor venceu-o (o prémio de literatura) 
b) O pai da Mariana vendeu-o (o carro antigo). 
c) O grupo de teatro ensaiou-a (uma peça vicentina). 
d) O João perdeu-os (os apontamentos que lhe emprestei). 
e) A polícia recuperou-as (as obras falsificadas). 
f) A Maria comprou-o (um telemóvel avariado). 

3. 
 Complemento directo Predicativo do complemento directo 

Exemplo a vida mais feliz 
g) o suspeito responsável pelo crime 
h) o Sr. Silva presidente da associação 
i) a tua atitude reprovável 
j) o casamento válido 
k) Afonso Henriques de o conquistador 
l) este livro o melhor do ano 
3.1. (g) julgar; (h) eleger; (i) considerar; (j) declarar; (k) denominar; (l) classificar. 
 
4.1. O João achou o filme arrepiante. 
4.2. A Raquel considerou o vestido muito caro. 
4.3. As crianças acharam o bolo delicioso. 
4.4. Os investigadores consideraram a espécie de tubarões perigosa. 
 
5. Exemplo com o par de frases apresentado em 4.1: 
O João achou o filme arrepiante > *O João achou-o. > O João achou-o arrepiante. 
O João viu um filme arrepiante > O João viu-o. > *O João viu-o arrepiante. 
Na primeira frase, o adjectivo arrepiante não faz parte do complemento directo, pois a frase é 
agramatical quando a substituição pelo pronome inclui este elemento – o verbo achar selecciona um 
complemento directo e um predicativo do complemento directo. Na segunda frase, o adjectivo 
arrepiante faz parte do complemento directo e obtemos uma frase correcta quando substituímos pelo 
pronome -o todo o grupo de palavras um filme arrepiante.  
 
6.1. Os alunos consideraram a prova difícil. 
6.2. O João acha a professora Teresa uma óptima professora. 
6.3. A Maria julgou a amiga doente. 
6.4. O presidente declarou a proposta ilegal. 
6.5. Todos acharam a festa um sucesso. 
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FICHA 3 
 
4.ª fase 
 
1.1. O verbo eleger é um verbo transitivo-predicativo (selecciona dois grupos de palavras, um com a 

função de complemento directo e outro com a função de predicativo do complemento directo). 
1.2. * Os colegas elegeram-na. / Os colegas elegeram-na delegada de turma. 

O complemento directo da frase é a Maria. 
1.3. O grupo delegada de turma desempenha a função de predicativo do complemento directo. 
 
2.1. Na frase b) ocorre um verbo transitivo-predicativo (considerar) que selecciona um grupo com a 
função de complemento directo (o livro) e outro com a função de predicativo de complemento directo 
(desinteressante). Na frase c) ocorre um verbo transitivo (ler) que selecciona um só grupo de palavras 
com a função de complemento directo (um livro desinteressante). 
 
3. d) A Maria considera o João o mais simpático da turma. 
 
4.1. Resposta aberta. 


