
Funções sintáticas 
 

Sujeito: 

Grupo nominal 
responsável 
pela 
concordância 
verbal 
ou oração 
subordinada 
substantiva, 
que se pode 
substituir pelo 
pronome 
demonstrativo 
isso, antes do 
verbo.  

simples: um grupo 
nominal ou uma oração.  

O gato da vizinha roubou-me os carapaus. 
Quem chega atrasado tem falta.  

FUNÇÕES SINTÁTICAS AO NÍVEL DA FRASE  Exemplos 

composto: dois ou mais 
grupos nominais ou 
orações coordenadas.  

Eu e os meus primos fazemos trabalho voluntário. 
Assustou-me que tivesses saído de casa e só 
voltasses passados três dias.  

indeterminado: não se refere a uma 
entidade específica; o verbo está na 
3ª pessoa do singular ou do plural; 
quando está no singular, com a 
maior parte dos verbos, é 
acompanhado do pronome 
impessoal se.  

composto: dois ou mais 
grupos nominais ou 
orações coordenadas.  

Já se sabe que esse filme vai ganhar os óscares 
todos. 
Atropelaram o cão do meu pai.  

[Eu] Estou com fome. 
A cantina está fechada e [ela] só abre 
daqui a uma hora.  
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Predicado: 

comentário que 
se faz acerca do 
sujeito, através 
de um grupo 
verbal.  

Grupo verbal, ou seja, o verbo 
ou um complexo verbal, com 
os seus complementos e/ou 
modificadores.  

O filme estreou na quinta-feira.  
O Manuel comprou três livros.  

Grupo nominal separado por 
vírgulas dos outros 
constituintes frásicos.  

Pedro, traz-me um sumo do frigorífico, por favor. 
Podes explicar isso outra vez, Ana?  

Vocativo: 

interpelação ao 
interlocutor, 
através de um 
grupo nominal.  

FUNÇÕES SINTÁTICAS AO NÍVEL DA FRASE  Exemplos 



Funções sintáticas 
 

Os modificadores de frase 
expressam juízos de valor, crenças 
ou opiniões do falante sobre o que 
foi ou vai ser dito; as orações 
subordinadas causais, as 
concessivas e as condicionais são, 
geralmente, modificadoras de frase 
– separados por vírgulas dos 
outros constituintes frásicos.  

As férias, felizmente, estão quase a chegar. 
Provavelmente, chego atrasada ao jantar. 
Apesar de estar a chover, apetece-me ir 
passear.  
É melhor irmos estudar mais um bocado, uma 
vez que o teste é amanhã.  

Modificador: 

grupo 
adverbial, 
preposicional 
ou oração 
que não é 
selecionado.  

FUNÇÕES SINTÁTICAS AO NÍVEL DA FRASE  Exemplos 
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Complemento do nome: 

grupo preposicional (1) ou grupo adjetival (2) – 
menos frequente – selecionado pelo nome.  

(1) Os irmãos da Ana vivem em Faro. 
(2) A última reforma ortográfica já está em vigor.  

FUNÇÕES SINTÁTICAS INTERNAS AO GRUPO NOMINAL 

(1) Perdi a minha camisola cinzenta. 
(2) O rapaz de calções chama-se Pedro. 
(3) Empresta-me o livro que compraste ontem.  
(4) A encomenda para dares à tua mãe já chegou.  

Modificador restritivo do nome:  

grupo adjetival (1), grupo preposicional (2) ou 
oração (3) e (4) que faz parte do grupo nominal, 
mas não é selecionado pelo nome; um grupo 
nominal com um modificador restritivo (1) e (2) 
refere um subconjunto das entidades expressas 
pelo nome; as orações adjetivas relativas 
restritivas (3) e algumas orações adverbiais finais 
(4) são modificadores restritivos do nome.  

Exemplos 
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(1) O meu irmão, um gozão do pior, escondeu-me 
o telemóvel.  
(2) O cão, guloso, roubou-lhe a costeleta.  
(3) O carro, com um motor bem potente, arrancou 
logo.  
(4) O meu namorado, que viveu no Porto, gosta 
muito de francesinhas.  

Modificador restritivo do nome:  

grupo nominal (1), grupo adjetival (2), grupo 
preposicional (3), ou oração que faz parte do 
grupo nominal mas não é selecionado pelo 
nome (4); as orações adjetivas relativas 
explicativas (4) são modificadores não 
restritivos do nome; é sempre separado por 
vírgulas dos outros constituintes frásicos.  

Exemplos FUNÇÕES SINTÁTICAS INTERNAS AO GRUPO NOMINAL 
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FUNÇÕES SINTÁTICAS INTERNAS AO GRUPO VERBAL 

(1) Detestei aquele bife. 
(2) Ele pensa que sabe tudo. 
(3) Tu sabes desenhar muito bem!  

Complemento direto: grupo nominal (1) ou 
oração substantiva finita (2) ou substantiva 
não-finita selecionado pelo verbo (3).  

O Jorge disse aos pais que ia viajar.  Complemento indireto: grupo preposicional 
introduzido pela preposição a, selecionado 
pelo verbo, que se pode substituir pelo 
pronome lhe.  
 

(1) O teste correu-me muito bem.  
(2) O cão já foi à rua. 
(3) Gosto de chocolate amargo.  

Complemento oblíquo: grupo adverbial (1) 
ou grupo preposicional selecionado pelo 
verbo (2) e (3).  
 

Exemplos 
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Vale Abraão foi realizado por Manoel de Oliveira.  Complemento agente da passiva: grupo 
preposicional, introduzido pela preposição por.  

(1) Hoje corri 10 km. 
(2) Fizemos o trabalho de grupo na biblioteca  
da escola. 
(3) Mal a série acabou, fui deitar-me.  

Modificador do grupo verbal: grupo 
adverbial (1), grupo preposicional (2) ou 
oração (com valor de tempo, de espaço ou de 
modo) (3) que faz parte do grupo verbal, mas 
não é selecionado pelo verbo.  
 

(1) Saramago foi prémio Nobel da Literatura.  
(2) Esse exercício continua errado. 
(3) O gato esta ́ debaixo da cama. 
(4) Os meus amigos ficaram na praia.  

Predicativo do sujeito: grupo nominal (1), 
grupo adjetival (2), grupo adverbial (3) ou 
grupo preposicional (4).  
 

(1) O João considera o Pedro um bom amigo.  
(2) Os alunos acharam o teste muito fácil.  
(3) O Rui trata o Afonso por pai.  

Predicativo do complemento direto: grupo 
nominal (1), grupo adjetival (2) ou grupo 
preposicional (3).  
 

Exemplos FUNÇÕES SINTÁTICAS INTERNAS AO GRUPO VERBAL 
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FUNÇÕES SINTÁTICAS INTERNAS AO GRUPO ADJETIVAL 

O professor é justo com os alunos.  
 

Complemento do adjetivo:  
grupo preposicional.  

Exemplos 
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ALGUNS VERBOS QUE SELECIONAM COMPLEMENTO OBLÍQUO (verbos que regem preposição)  

abdicar de 
abster-se de 
abusar de 
acabar com 
aceder a 
acreditar em 
aderir a 
afastar-se de 
aludir a 
apaixonar-se por 
apoderar-se de 
aspirar a 
assistir a 
atrever-se a 
candidatar-se a 
cansar-se de 
chegar a 
concordar com 

concorrer a 
confiar em 
contar com 
convencer-se de 
crer em 
cuidar de 
delegar em 
depender de 
descer de 
desconfiar de 
descrer de 
desistir de 
dirigir-se a, para 
discordar de 
dispor de 
dispor-se a 
dotar de 
duvidar de 

entrar em 
esquecer-se de 
falar de 
fugir de 
gostar de 
importar-se com 
insistir em 
interessar-se por 
interferir em 
investir em 
ir a, para 
livrar de 
munir-se de 
necessitar de 
olhar por 
participar em 

partir para 
pensar em 
precisar de 
recordar-se de 
recorrer a 
renunciar a 
residir em 
sair de 
simpatizar com 
sofrer de 
subir a 
suspeitar de 
transformar em 
vir de 
viver em 
voltar a, de 
votar em 
zelar por 
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ALGUNS VERBOS QUE SELECIONAM PREDICATIVO DO SUJEITO (verbos copulativos)  

ser, estar, continuar, ficar, parecer, permanecer, revelar-se, tornar-se, andar (no sentido de estar), ...  

ALGUNS VERBOS QUE SELECIONAM DO COMPLEMENTO DIRETO (verbos transitivos predicativos)  

achar, chamar, considerar, declarar, eleger, julgar, nomear, supor, ter(-se) por, tornar, tratar por, ...  


