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1.  Lê as frases e identifica o complemento indireto através da pergunta A quem é que + sujeito + 
verbo?. 

a. A Patrícia telefonou ao Eduardo. 

b. Ele pediu ajuda ao melhor amigo. 

c. Os pais do Rui ofereceram-lhe uma bicicleta. 

d. O novo presidente agradeceu aos eleitores o voto de confiança. 

e. O professor explicou a matéria aos alunos. 

f. Eu devolvi o jogo à Patrícia. 
 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2.  Reescreve as frases, substituindo as expressões que desempenham a função sintática de 
complemento indireto pelo pronome pessoal correspondente. 

a. A Maria levou biscoitos à tia. 

b. O Pedro e o João emprestaram a revista ao Guilherme. 

c. A Júlia contou um segredo ao vizinho. 

d. O instrutor de karaté deu uma reprimenda aos alunos. 

e. Os alunos colocaram perguntas ao diretor de turma. 

f. A Sara e o Vítor apresentaram o novo aluno aos professores. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3.  Completa as frases, acrescentando complementos (direto e/ou indireto) adequados ao verbo. 
 
 

a. A Ana e eu __________________________________________________________ 

b. O professor de Inglês __________________________________________________ 

c. O dentista ___________________________________________________________ 

 



 

4.  No quadro, as expressões destacadas desempenham a função sintática de complemento direto 
(CD) ou complemento indireto (CI). Assinala com um X a opção correta. 

 

Frases CD CI 

a. O David procurou o estojo na mochila.   

b. Os noivos ofereceram o bolo aos convidados.   

c. O rapaz pediu um livro ao pai.   

d. O apresentador saudou os presentes.   

e. O locutor garantiu aos ouvintes informação rigorosa.   

f. O médico explicou-nos a importância de dormir bem.   

g. Eu emprestei-o à Ana.   
 
5. Indica a primeira pessoa do singular do condicional dos seguintes verbos. 
 

a. aceitar ____________________ 

b. exprimir ___________________ 

c. corrigir ____________________ 

d. suspender _________________ 

e. pagar ____________________ 

f. expressar __________________ 

g. eleger ____________________ 

      h.  omitir  _____________________ 

 

6. Seleciona a única alínea que apresenta apenas formas verbais no condicional. 
 

a. regressaria, acabaria, faria, fazia 

b. contaríamos, comerias, resolveriam, andaríeis 

c. contava, gostava, sorríamos, ensaiarias 

d. fizera, indicáramos, gostavas, iria 

 

7. Completa as frases, conjugando, no condicional, os verbos entre parênteses. 
 

a. Se ela fizesse um esforço, _____________ (ser) mais simpática. 

b. Eu _____________ (estar) mais descansado, se soubesse que toda a gente se preocupa com 

o ambiente. 

c. Se nós fôssemos menos sinceros, _____________ (ter) menos amigos. 

d. Nós não ____________ (perder) o campeonato, caso nos empenhássemos do início ao fim. 

e. Os funcionários ______________ (trabalhar) mais, se fossem recompensados. 

f. Faço pouco exercício físico, mas ______________ (fazer) mais, se pudesse. 

g. Vós ______________ (sorrir), se os humoristas tivessem piada. 

h. Se eu soubesse um segredo teu, nunca o ______________ (contar) a ninguém. 

i. O Nuno e o Rui ______________ (vir) ao meu aniversário, se eu os convidasse. 

j. Eu _________________ (participar) na meia-maratona, se tivesse ido aos treinos. 

 
 


