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Termos integrantes da oração: objetos, predicativos,

Complemento nominal e agente da passiva



Termos integrantes

 Transitividade verbal

a) Verbos intransitivos -> são aqueles que não pedem complementos de
base substantiva.

Ex.: Maria viajou.

(VI)

Maria viajou para São Paulo, a negócios, ontem, de avião...

adjuntos adverbiais

b) Verbos transitivos -> são aqueles que pedem complementos de base
substantiva.



Termos integrantes

Maria comprou [um vestido] [para sua irmã].

(VT)

I – Objeto direto e indireto (termos substantivos)

Maria comprou [um vestido] [para sua irmã].

(VTDI) obj. direto obj.indireto

OBS.1: [O filho] [ama] [aos seus pais].

(VTD) obj.direto preposicionado

OBS.2: [A mãe] [ama] – [a] [o menino].

OD VTD obj.direto pleonástico



Termos integrantes

II – Predicativo do sujeito e do objeto -> são termos de base adjetiva que
caracterizam um núcleo substantivo, mas não integram o mesmo sintagma.

OBS.: Os verbos de ligação (ser, estar, parecer, permanecer, ficar, tonar-se,
continuar...) só são assim denominados caso venham seguidos de termos
adjetivos, os predicativos do sujeito, compondo o predicado nominal.

Ex.1: [Maria] [ficou] [decepcionada]. Pred. Nominal

(VL) predicativo do sujeito



Termos integrantes

Ex.2: [Maria] [ficou] [em casa] [no sábado]     Pred.Verbal

(VI)      adj.adv.     adj.adv.

Ex.3: [Maria] [saiu] [de casa] [decepcionada]   Pred. Verbo-nominal          
(VI)      adj.adv pred.do sujeito 

Ex.4: [A menina] [achou] [a prova] [difícil].                 PVN

VTD       OD           pred. do objeto

OBS.: Verbos transitivos predicativos são aqueles que pedem objeto e 
predicativo do objeto; normalmente estão associados a emissão de juízo de 
valor ou mudança de estado -> achar, considerar, julgar, eleger, nomear...



Termos integrantes

Ex.: [Fez] [de um monte de lixo] [uma obra de arte].

objeto indireto               pred. Do objeto

III – Complemento nominal-> é uma função sintática que se caracteriza por 
estar sempre iniciada com preposição e completar adjetivos, advérbios e 
substantivos abstratos. Vale ressaltar que existe uma relação de 
transitividade entre o núcleo e seu respectivo complemento nominal.

Ex.1: [O moço] [queria realizar] [seus projetos].  

VTD)                  OD (complemento verbal)



Termos integrantes

Ex.1: [O moço] [queria] [a realização] [de seus projetos]. 

(VTD)      obj.direto complemento nominal

OBS.: ‘’Realizar’’ e ‘’realização’’ são palavras transitivas.

Ex.2: [Esta planta] [resiste] [ao frio].

(VTI)     objeto indireto

[Esta planta] [é] [resistente] [ao frio].

(VL)  pred.suj.     complemento nominal



Termos integrantes

Ex.3: [Moro] [longe] [do trabalho].

(VI)      adj.adv.  complemento nominal 

Ex.4: O amor [do filho] [pela mãe] é imenso.

(amar)

IV - Agente da passiva -> é o complemento que, na voz passiva com 
auxiliar, designa o ser que pratica a ação sofrida ou recebida pelo sujeito, 
vem sempre precedido de preposição (por ou de).



Termos integrantes

Ex.1: [O jornal] [é lido] [por muitas pessoas].

sujeito       locução     agente da passiva

paciente    verbal de 

voz passiva

Ex.2: [A cidade] [está cercada] [de policiais].

sujeito        locução            agente da passiva

paciente      verbal 

passiva


