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DEFINIÇÃO 

Termos integrantes da oração são aqueles que 
completam a significação transitiva dos verbos e 
dos nomes.   

 Integram ( complementam ) o sentido da 
oração, por isso são INDISPENSÁVEIS à 
compreensão do enunciado. 

São eles; 

A) Complementos verbais: Objeto direto e Objeto 
indireto. 

B) Complemento nominal 

C) Agente da passiva  



1) OBJETO DIRETO 

É o complemento dos verbos de predicação incompleta, 
não rígido, normalmente, de preposição. 

Exemplo:  

As plantas purificam o ar .  

Nós compramos sorvete. 

Esta é a casa que eu vendi. 

Houve grandes festejos.  

 



Características do OD 

 
 Completa a significação dos verbos transitivos diretos. 

 Normalmente, não vem rígido de preposição. 

 Traduz o ser sobre o qual recai a ação expressa por verbo 
ativo. 

Exemplo: 

Caim matou Abel.   

 O Objeto direto pode ser constituído por um substantivo 
ou uma palavra substantivada. 

Exemplo: 

O lavrador cultiva a terra.  Unimos o útil ao agradável. 

 



 Pelos pronomes oblíquos o, as, os, as, me , te, se, nos, vos 

Exemplo:  

Não me convidas?  

Espero-o na estação. 

Ela nos chama. 

Silvia olhou-se no espelho. 

Meu Deus, eu vos amo. 



2)OBJETO PREPOSICIONADO 

Há casos em que o OD, vem precedido de preposição, 
geralmente a preposição a.  

Observação: O verbo não exige, mas pode aceitál-a. 

Exemplo: 

Amava a Deus incondicionalmente. 

Comeu do bolo que estava sobre a mesa. 

Judas traiu a Deus. 

Convence, ao pai o filho amado.  



3) OBJETO PLEONÁSTICO 

 Quando queremos dar ênfase ou destaque à ideia 
contida no OD, colocamo-lo no início da frase e depois o 
repetimos ou reforçamos por meio do pronome oblíquo 
anafórico. 

 

Exemplo:  

Meu irmão, eu não o vi hoje.  

Suas cartas, eu as li. 

O dinheiro, já o trouxe escondido. 



4) OBJETO INDIRETO 

 É o complemento verbal regido de preposição 
necessária e sem valor circunstancial. 

Exemplos: 

Assisti ao jogo. 

Aludiu ao fato. 

Atentou contra o pai. 

Deus lhe perdoe. 

Paguei ao marceneiro ontem. 

Ele zombou de nós. 

Deparei com ele. 

Ele pensava na namorada.   



5) OBJETO INDIRETO PLEONÁSTICO 
 Expresso pelo pronome oblíquo lhe(s) anafórico. 

 

Exemplo:  

Ao traidor, eu lhe perdoo. 

“ A mim o que me deu foi pena” ( Ribeiro Couto) 

“ E, aos brigões, basta-lhe xingarem-se à distância”. 
(Dalton Trevisam) 

 



6) COMPLEMENTO NOMINAL  

 É o termo complementar reclamado pela significação 
transitiva incompleta de certos substantivos, adjetivos e 
advérbios. Vem sempre regido de preposição. 

Exemplo: 

A defesa da pátria. 

O respeito às leis. 

Apto para o trabalho. 

Gosto pela arte. 

Favoravelmente ao réu. 

Relativamente a alguém.  



7) AGENTE DA PASSIVA 

   É o complemento de um verbo na voz passiva. 

 Representa o ser que pratica a ação expressa pelo verbo 
passivo. 

 Vem regido pela preposição por, e menos frequente pela 
preposição de.  

Exemplo: 

Alfredo é estimado pelos colegas. 

A cidade estava cercada pelo exército. 

Era conhecida de todo mundo a fama dela. 

As flores são umedecidas pelo orvalho. 

A rainha era aclamada pela multidão.  


