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COMPLEMENTO NOMINAL
Elemento que dá sentido ao substantivo, advérbio ou adjetivo por uma preposição. 
Pode ser representado por:
a) Substantivo ou Expressão Substantivada

Ex.: O gosto pela disciplina era unânime.

Ex.: Todos tinha certeza da cura.

b) Pronome
Ex.: Eu conhecia muito bem o passado dele.

c) Numeral
Ex.: O veículo facilitou a vida dos  três.



Agente da Passiva

Refere-se a um verbo na voz passiva, sempre introduzido por preposição. 

Ex.: As terras foram desapropriadas pelo governo. 

Ex.: A cidade estava cercada de inimigos

Ex.: Joana é amada de muitos.
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1) Use complementos nominais para completar os sentidos dos nomes a
seguir:

a) Ninguém mais tem interesse ______________________________.
b) Não sei quem foi o responsável ____________________________.
c) O respeito __________________ é fundamental.
d) A venda ________________ foi lucrativa para o país.
e) Independentemente ____________________, iremos à manifestação pela
paz.
f) Esperamos ser úteis ________________________.
g) Perdi a confiança _______________________.
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2. Em: As ruas foram lavadas pela chuva / Tinha grande amor à

humanidade / Ele é carente de virtudes. Os termos destacados são,

respectivamente:

A) complemento nominal, agente da passiva, complemento nominal

B), agente da passiva, complemento nominal, objeto indireto

C) objeto indireto, objeto direto preposicionado, objeto indireto

D) agente da passiva, complemento nominal, complemento nominal

E) objeto direto, objeto indireto, complemento nominal



3. Dentre as orações abaixo, uma contém complemento nominal. Qual?

a) Meu pensamento é subordinado ao seu.
b) Você não deve faltar ao encontro.
c) Irei à sua casa amanhã.
d) Venho da cidade às três horas.
e) Voltaremos pela rua escura ...
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4. O agente da passiva foi corretamente destacado em todas as opções, 
exceto em:

a) O presídio tinha sido cercado pelos soldados.
b) Ela é a única responsável pela festa.
c) O time foi derrotado pelo campeão da cidade.
d) O mestre foi homenageado pelos alunos.
e) A casa foi destruída pela inundação


