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Actividade (revisão e treino): Distinguir complemento oblíquo de modificador do grupo verbal 

Conhecimento prévio: funções sintácticas do grupo verbal� complemento oblíquo 

           � modificador do grupo verbal 

 

REVÊ: 
Até agora sabes que o complemento oblíquo é pedido pelo verbo e que é essencial para que 

uma frase tenha sentido. 

Já o modificador do grupo verbal é um elemento acessório na frase, isto é, pode ser retirado 

sem que ela perca o seu sentido fundamental. 

Há, no entanto, frases um pouco mais longas onde nem sempre é fácil distinguir estas duas 

funções sintácticas. 

 

1.Lê a frase seguinte: 

A Joana vai todos os sábados de automóvel ao ginásio. 

 

2.Identifica as funções sintácticas presentes nos grupos da frase: 

GN GV 

A Joana vai todos os sábados de automóvel ao ginásio. 

Sujeito Predicado 

  

2.1Identifica agora as funções sintácticas dos grupos que se encontram no interior do grupo 

verbal: 

vai Verbo/núcleo verbal do predicado 

todos os sábados modificador 

de automóvel modificador 

ao ginásio complemento oblíquo 

 

2.2 Se retirares os dois modificadores a frase perde o sentido? 

2.3 E se retirares “ao ginásio”, acontece a mesma coisa? 

2.3 Preenche os espaços em branco na caixa de modo a indicares a conclusão a que chegaste:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se eu retirar da frase um ou ambos os _____________________ ela não perde o sentido. 

Se eu retirar o ___________________________________ a frase _____________________ 
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TREINA (para poderes aplicar em situações semelhantes/novas situações): 

 

3. Identifica na tabela seguinte a função sintáctica dos elementos destacados a negro e 

sublinhados, assinalando a opção correcta com um X: 

 

 Modificador 

do GV 

Complemento 

oblíquo 

1. Amanhã vou com a minha prima ao cinema.  X  

2. A minha irmã trabalha em Paris. X   

3. Ela deixou o prato em cima da mesa.  X  

4. Ontem, visitei um museu muito interessante. X   

5. Os meus primos moram no Algarve.  X  

6. Deixei cair ali o lápis. X   

7. O Pedro gosta de futebol.  X  

8. O meu pai vai de avião a Londres. X   

9. O Pedro dirige-se apressadamente para a escola. X   

10. Donde vens? Venho do cinema.  X  

 

 


