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1.  Escreve frases, associando os elementos do quadro seguinte. 
 

Sujeito 
Predicado 

Verbo Complemento direto 
a. Os meus pais 
b. A Rosa 
c. Os estudantes 
d. O professor 
e. A Helena e o Pedro 
f. Nós 
g. A Vanda e tu 

adoramos 
comprou 
tiraram 
estudaram 
ouviram 
leu 
tomaram 

a palestra. 
uma selfie. 
um vestido. 
gelado de morango. 
café. 
o e-mail. 
as funções sintáticas. 

 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
2.  Lê as frases seguintes. 

 

a. Requisitei o livro O Príncipe Nabo na biblioteca. 
b. A Matilde leu O Rapaz de Bronze. 
c. O Pássaro da Cabeça tem muitos poemas. 
d. Nós emprestámos o livro A Viúva e o Papagaio à Telma. 
e. O meu pai comprou-me o livro A Fada Oriana. 
f. Este ano, estudámos várias lendas e fábulas. 
g. Este livro tem uma personagem muito interessante. 
h. Já li todas as obras integrais de Português. 
i. Eu devolvi-lhe o livro ontem. 

2.1. Identifica os elementos que respondem à pergunta:     O que é que + sujeito + verbo?. 
 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 



3.  Sublinha, nas frases seguintes, a expressão que desempenha a função sintática de 
complemento direto. 
 
a. Eu prefiro livros de banda desenhada. 

b. A turma apresentou a dramatização à professora. 

c. Antes de adormecer, o Paulo lê a história à filha. 

d. Os alunos fizeram uma leitura expressiva. 

e. Ele está a escrever um texto narrativo. 

f. Eles adoram histórias de aventuras. 

3.1. Substitui as expressões que identificaste pelo pronome pessoal adequado. 
 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
4. Reescreve a seguinte frase, colocando a forma verbal nos tempos do indicativo. 

Os alunos realizam a ficha de trabalho. 

a. pretérito perfeito do indicativo 
 

__________________________________________________________________ 

b. pretérito imperfeito do indicativo 
 

__________________________________________________________________ 

c. pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo 
 

__________________________________________________________________ 

d. futuro do indicativo 
 

__________________________________________________________________ 
 

5. Completa as frases com as formas não finitas seguintes: 

tiveres • terminando • ido • ouvir 

 

a. ______________ os trabalhos de casa, vou brincar com o meu cão. 

b. Os meus amigos continuam a ______________ o álbum “Mão Verde” da Capicua. 

c. Se ______________ tempo, vê o documentário que te recomendei. 

d. A Sara já tinha ______________ com a prima para a praia. 

 


