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OBJETO DIRETO
Termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto.

Ex.: Ele fará compras.

Ex.: Você viu meus óculos? Procurei-os por toda a casa.

Ex.: “Dizem que o seu coração voa mais que avião.”

Ex.: A menina / que conheci / é sua irmã.



OBJETO INDIRETO
Termo que complementa o sentido de um verbo transitivo indireto, com o 
auxílio de preposição. 

Ex.: Todos necessitam de dinheiro.

Ex.: Ele não dialogava com ninguém.

Ex.: Quem daria dinheiro aos pobres?

Esqueci-me de que não havia comida na geladeira.
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COMPLEMENTO NOMINAL

Elemento que dá sentido ao substantivo, advérbio ou adjetivo por uma preposição. 

Ex.: O gosto pela disciplina  era unânime.

Ex.: Todos tinha certeza da cura.

Ex.: Todos agiram contrariamente a seu pedido.

Ex.: Os homens fizeram referência a cinco pessoas desconhecidas.



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 por muitos.
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É HORA DE APRIMORAR 
NOSSOS  

CONHECIMENTOS.



1. Em “Depende de vocês!, o
termo destacado classifica-se
sintaticamente como

a) complemento nominal.
b) predicado.
c) núcleo do predicado.
d) objeto direto.
e) objeto indireto.
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2. Identifique nas frases seguintes os tipos de objetos. Utilize OD para 
objetos diretos e OI para objetos indiretos.

( ) Incêndio florestal já  destruiu quase tudo.

( ) Discordo totalmente de você.

( ) Previdência reajusta valor dos benefícios.

( ) Não confiava em si absolutamente.

( ) O direito ao descanso semanal pertence a todos os trabalhadores.
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3. 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



4. 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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5. 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


