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1.TERMOS INTEGRANTES;

2. TERMOS INTEGRANTES;

3. EXERCÍCIOS.



 VERBOS TRANSITIVOS DIRETOS E INDIRETOS E COMPLEMENTOS
VERBAIS

Com verbos bitransitivos, ocorre, na mesma construção, objeto direto e
objeto indireto, ambos completando o sentido do verbo.

Ex.: Oferecemos uma medalha ao primeiro colocado.
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OBJETO CONSTITUÍDO POR PRONOME OBLÍQUO.

o, a, os, as são utilizados como complemento de verbos
transitivos diretos, exercendo, portanto, função de objeto
direto.

Os pronomes lhe, lhes devem ser utilizados como
complemento de verbos transitivos indiretos, exercendo,
portanto, a função de objeto indireto.

Os pronomes me, te, se, nos e vos podem assumir função
sintática de objeto direto ou objeto indireto.
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Me, te, se, nos, vos

Podem funcionar como objeto direto ou indireto.
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Os amigos certamente o criticarão.
Sujeito                   OD   VTD  

Eu lhe entreguei o relógio.
OI      VTDI         OD

O guarda não me conhece. 
(me: objeto direto ou indireto?)

O guarda não conhece o carro.
VTD        OD

Portanto, na oração acima, me é objeto direto.
A proposta me interessava.
A proposta interessava ao menino.

VTI               OI
* Portanto, na oração dada, me é objeto indireto.
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Questão 06
Classifique os complementos verbais das orações abaixo:
a) Desejo-te boa sorte.   
b) Aos companheiros, dou-lhes ajuda.     
c) Deus confiou-me esse talento.  
d) Comerciante reclama do convênio.   
e) Brasil e EUA estão sempre travando uma batalha comercial.   
f) Professores reagem a demissões.   
g) Os discursos do prefeito, não consigo entendê-los de maneira alguma. 
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Questão 06
a) Desejo-te boa sorte. 

OI      OD

b) Aos companheiros, dou-lhes ajuda. 
OI                   OI PLEON. / OD

c) Deus confiou-me esse talento.  
OI        OD

d) Comerciante reclama do convênio.   
OI
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e) Brasil e EUA estão sempre travando uma batalha comercial.   
OD

f) Professores reagem a demissões.   
OI

g) Os discursos do prefeito, não consigo entendê-los de maneira alguma.        
OD / OD PLEONÁSTICO
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 Termo que completa o sentido de um substantivo, adjetivo ou
advérbio;
 Sempre vem introduzido por preposição.

SUBSTANTIVO

Ex.: O povo tinha necessidade de alimentos.
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ADJETIVO

Ex.: Este remédio é prejudicial ao organismo.
O remédio lhe era prejudicial.

ADVÉRBIO

Ex.: Falou favoravelmente ao réu.
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 Termo que se refere a um verbo na voz passiva;
 Sempre vem introduzido por preposição;
 Indica o elemento que executa a ação.

Ex.: A cidade estava cercada de inimigos.
O bandido foi preso pelo policial.
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