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SINTAXE

I. Constituintes da frase

Grupo nominal
Grupo adjectival
Grupo verbal

Complexo verbal
Grupo preposicional
Grupo adverbial



SINTAXE
1. Grupo nominal 
Grupo de palavras cujo constituinte principal é um

nome ou um pronome e que funciona como uma unidade 
sintáctica.

(1) [Tu] reconheceste [todos os [autores]].
(2) [As [leituras] que fizeste] foram importantes.

2. Grupo adjectival
Grupo de palavras cujo constituinte principal é um

adjectivo e que funciona como uma unidade sintáctica.
(1) Os desportistas são [saudáveis].
(2) Os desportistas são [muito [saudáveis]].
(3) O maratonista ficou [feliz [com o resultado]].
(4) Acabei de ler um [bom [romance [juvenil]]].
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3. Grupo verbal 
Grupo de palavras cujo constituinte verbal é um verbo 

e que funciona como uma unidade sintáctica. O grupo 
verbal pode ser constituído exclusivamente pelo verbo ou 
complexo verbal, ou por um verbo e pelos seus 
complementos e ou modificadores.

(1) A Rita [viajou].
(2) A Júlia [terá gritado].
(3) O Zé [verificou a internet].

3.1. Complexo verbal 
Sequência de um ou mais verbos em que apenas um é

um verbo principal e os restantes são verbos auxiliares. 
(Inclui tempos compostos e construção perifrástica)

(1) A Rita tem lido muito.
(2) O Zé deve começar a ler.
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4. Grupo preposicional
Grupo de palavras cujo constituinte principal é uma

preposição e que funciona como uma unidade sintáctica. 
Todos os grupos preposicionais são formados pelo núcleo 
preposicional e pelo seu complemento.

(1) Prescindo [de vidros automáticos].
(2) Não vejo Paulo [desde ontem].
(3) [Ao acabar o livro], a Susana devolveu-o à biblioteca.

5. Grupo adverbial 
Grupo de palavras cujo constituinte principal é um

advérbio e que funciona como uma unidade sintáctica.
(1) O livro está [aqui].
(2) A Júlia terminou [mais rapidamente] o teste.
(3) [Independentemente da tua posição], avançamos com a

entrevista.



SINTAXE

II. Funções sintácticas

1. Funções sintácticas ao nível da frase

Sujeito
sujeito simples
sujeito composto
sujeito nulo

Predicado
Modificador
Vocativo



SINTAXE

2. Funções sintácticas internas ao grupo verbal

Complemento
complemento directo
complemento indirecto
complemento oblíquo
complemento agente da passiva

Predicativo
predicativo do sujeito
predicativo do complemento directo

Modificador



SINTAXE

3. Funções sintácticas internas ao grupo nominal

Complemento do nome
Modificador

modificador do nome restritivo
modificador do nome apositivo

4. Funções sintácticas internas ao grupo adjectival

Complemento do adjectivo



SINTAXE

1.1. Sujeito
Função sintáctica desempenhada pelo constituinte da 

frase que controla a concordância verbal. A função de 
sujeito pode ser desempenhada por grupos nominais (1), 
pronomes e orações subordinadas substantivas (2)a., 
(3)a. Os grupos nominais e as orações subordinadas 
substantivas podem ser substituídos pelos pronomes 
pessoais e demonstrativos (1)b., (2)b. e (3)b.

(1)a. [Os telemóveis] funcionam bem.
(1)b. Eles / Estes funcionam bem.
(2)a. É urgente [melhorar os acessos ao centro da cidade].
(2)b. Isso é urgente.
(3)a. Quem precisa de esferográfica levante o dedo.
(3)b. Ele/ela/eles/elas levante(m) o dedo.
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1.1.1. Sujeito simples
Sujeito constituído por um único grupo nominal ou 

por só uma oração.
(1) [O fumo] faz mal à saúde.
(2) É falso [que tenha vencido o prazo de candidatura].

1.1.2. Sujeito composto
Sujeito constituído por uma coordenação de grupos 

nominais, de orações, de pronomes ou de combinações 
destas categorias.

(1) [A Rita e o Zé] foram a Nova Iorque.
(2) [Eles e elas] ultrapassaram as expectativas.
(3) [Quem ler o livro e quem encontrar a frase chave em 

primeiro lugar] ganhará o prémio.
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1.1.3. Sujeito nulo – Sujeito sem realização lexical.

a) Sujeito expletivo
Sujeito que não tem qualquer interpretação lexical.

(1) Chove.

b) Sujeito subentendido
Sujeito que é interpretado como tendo um referente específico 
recuperado através da flexão verbal ou de um processo 
anafórico.

(1) [-] Sabíamos que [-]venceríamos o concurso.

c) Sujeito indeterminado
Sujeito que não tem como referente uma entidade específica, 
pode ser parafraseável por ‘alguém’.

(1) Diz-se que ela perdeu todo o seu dinheiro.
Alguém diz que ela perdeu todo o seu dinheiro.
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1.2. Predicado

Função sintáctica desempenhada pelo grupo verbal.

(1) A João [inseriu todos os dados no computador].
(2) [Alegra-me] que a Rita tenha vencido o 

concurso.
(3) A Paula [está alegre].
(4) [É certo] que a lei do IRS foi alterada.
(5) Os tios [chegaram ontem].



SINTAXE
1.3. Modificador
Função sintáctica desempenhada por constituintes não 

seleccionados por nenhum elemento sintáctico de que 
fazem parte. Por não serem seleccionados, a sua omissão 
geralmente não afecta a gramaticalidade de uma frase. Os 
modificadores podem relacionar-se com frases ou 
orações, constituintes verbais ou nominais.

(1) [Infelizmente], não vou viajar nas férias.
(2) A Rita chega [amanhã].
(3) Aquela miúda [gira] agrada a toda a gente.
(4) O desporto [que praticas] não te acalma.
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1.3.1. Modificadores com diferentes formas (grupo 

adverbial, grupo preposicional e oração) e com valor 
semântico idêntico (temporal).

(1) A Ana cantou [ontem].
(2) A Ana cantou [naquele dia].
(3) A Ana cantou [quando tu chegaste de França].

1.3.2. Modificadores com forma idêntica e diferentes 
valores semânticos (locativo, temporal e de modo).

(1) A Ana cantou [naquela sala].
(2) A Ana cantou [naquele dia].
(3) A Ana cantou [daquela maneira].
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1.4. Vocativo

Função sintáctica desempenhada por um constituinte 
que não controla a concordância verbal e que é utilizada
em contextos de chamamento ou interpelação do 
interlocutor. O vocativo ocorre frequentemente em frases 
imperativas, interrogativas e exclamativas.

(1) Tomás, traz-me o livro!
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2. Funções sintácticas internas ao grupo verbal

2.1. Complemento
Função sintáctica distinta da função de sujeito, desempenhada 

por um constituinte seleccionado por um verbo, nome, adjectivo, 
preposição ou advérbio.

2.1.1. Complemento directo
Complemento seleccionado pelo verbo, que pode ter a forma 

de um grupo nominal ou de uma oração subordinada substantiva.
(1) A Tita comprou [um telemóvel última geração].

A Tita comprou-[o].
(2) O Rui estragou [o fato de treino que a avó lhe ofereceu].

O Rui estragou-[o].
(3) Os avós disseram [que vinham passar o Natal].

Os avós disseram-[no].
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2.2. Complemento indirecto

Complemento seleccionado pelo verbo, que tem a 
forma de grupo preposicional e pode ser substituído pelo 
pronome pessoal na sua forma dativa (‘lhe’/‘lhes’).

(1) A Teresa ofereceu uma caneta [à tia].
A Teresa ofereceu-[lhe] uma caneta.

(2) O Manel vendeu a casa [aos amigos de quem lhe
falei].

O Manel vendeu-[lhes] a casa.
(3) A Rita escreveu [ao director da empresa].

A Rita escreveu-[lhe].
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2.3. Complemento oblíquo
Complemento seleccionado pelo verbo, que pode ser 

realizado por um grupo preposicional, que não é
substituível pela forma dativa (‘lhe’) do pronome pessoal, 
e por um grupo adverbial.

(1) A tia veio [de casa].
(2) O meu cunhado mora [em Roma].

2.4. Complemento agente da passiva
Função sintáctica desempenhada por um grupo 

preposicional presente numa frase passiva e 
correspondente ao sujeito da correspondente frase 
activa.

(1) O romance foi escrito [por Lobo Antunes].
(2) O romance de Lobo Antunes está a ser lido

[por todos os alunos].
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2.5. Predicativo

2.5.1. Predicativo do sujeito
Função sintáctica desempenhada pelo 

constituinte que ocorre em frases com verbos 
copulativos, que predica algo acerca do sujeito. O 
predicativo do sujeito pode ser um grupo nominal, um 
grupo adjectival, um grupo preposicional ou um grupo 
adverbial.

(1) A Paula é [pianista].
(2) Este romance é [muito interessante].
(3) A avó do Zé está [em coma].
(4) O Rui sentiu-se [mal].
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2.5.2. Predicativo do complemento directo
Função sintáctica desempenhada pelo constituinte 

seleccionado por um verbo transitivo predicativo, que 
predica algo acerca do complemento directo. 
Complemento directo e predicativo do complemento 
directo formam uma predicação complexa, parafraseável
por uma oração substantiva completiva finita.

(1)a. A Rita acha esse romance [incompleto].
(1)b. A Rita acha que esse romance está incompleto.
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2.6. Modificador
A função sintáctica de modificador interna ao grupo 

verbal pode ser realizada por grupos adverbiais, grupos 
preposicionais ou frases com o mesmo valor semântico 
(ex. temporal).

(1) A  Joana viajou [ontem].
(2) A Joana viajou [naquele dia ].
(3) A Joana viajou [quando conseguiu uma semana 

de férias].
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3. Funções sintácticas internas ao grupo nominal

3.1. Complemento do nome
Complemento seleccionado por um nome. Os 

complementos do nome são sempre de preenchimento 
opcional.

(1) [A informação [de que o IRS ia baixar]] foi extemporânea.
(2) [A conduta [do gás]] está a deitar mau cheiro.
(3) [A pesca [artesanal]] tem vindo a desaparecer.
(4) [A saída [das aulas]] deve ser ordeira.
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3.2. Modificador

3.2.1. Modificador do nome restritivo
Modificador do nome que limita, i.e., restringe a 

referência do nome que modifica. Podem ser realizados 
por grupos adjectivais, grupos preposicionais ou orações 
subordinadas adjectivas.

(1) Os romances interessantes prendem os leitores.
(2) Os alunos de bata dirijam-se ao laboratório. 
(3) As alunas que acamparam têm um bónus.

3.2.2. Modificador do nome apositivo
Modificador do nome que não restringe a referência 

do nome que modifica. Podem ser realizados por grupos 
nominais ou orações relativas explicativas.

(1) Os romances, que são interessantes, prendem os leitores.

(2) Os chefes, cozinheiros orgulhosos, não divulgam os seus

segredos culinários.
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4. Funções sintácticas internas ao grupo adjectival

4.1. Complemento do adjectivo
Complemento seleccionado por um adjectivo. Pode ser 

um grupo preposicional oracional ou não oracional. Os 
complementos do adjectivo são sempre de preenchimento 
opcional.

(1) O Zé está feliz [por te ter convidado].
(2) A Rita está contente [com a sua promoção].


