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OS COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS 
 

Depois de ter estudado os Complementos Circunstanciais, exercito a sua aplicação na frase: 
1. Identifico os complementos circunstanciais, sublinhando-os: 
a) Os rapazes da turma jogaram no pavilhão. 
b) Ontem, comemorou-se o Dia do Desporto. 
c) Os apoiantes manifestaram-se ruidosamente. 
d) Os alunos não tiveram aulas por causa das actividades desportivas. 
e) As turmas visitaram o Pavilhão com os professores. 

 Classifico os complementos quanto ao seu valor semântico: 
a) Complemento circunstancial com valor de lugar onde. 
b) Complemento circunstancial com valor de tempo. 
c) Complemento circunstancial com valor de modo. 
d) Complemento circunstancial com valor de causa. 
e) Complemento circunstancial com valor de companhia. 
2. Distingo os diferentes tipos de Complementos Circunstanciais de Lugar: 
a) A Turma do 7ºB jogou ontem no pavilhão gimnodesportivo 
Complemento circunstancial de lugar onde. 
b) A Turma do 7ºB deslocou-se ao pavilhão gimnodesportivo para jogar. 
Complemento circunstancial de lugar aonde. 
c) A Turma do 7ºB foi jogar para o pavilhão gimnodesportivo. 
Complemento circunstancial de lugar para onde. 
d) A Turma do 7ºB andou toda a manhã pelo pavilhão gimnodesportivo. 
Complemento circunstancial de lugar por onde. 
e) Perto do meio-dia, a Turma do 7ºB chegou do pavilhão gimnodesportivo. 
Complemento circunstancial de lugar de onde. 
3. Encontro três maneiras de reescrever a frase que se segue, movendo o Complemento 

Circunstancial: 
Na semana passada, a equipa feminina de Futsal venceu o torneio. 

a) A equipa feminina de Futsal, na semana passada, venceu o torneio. 
b) A equipa feminina de Futsal venceu, na semana passada, o torneio. 
c) A equipa feminina de Futsal venceu o torneio na semana passada. 
 
 



4. Construo frases com as expressões ou palavras dadas, transformando-as em Complementos 
Circunstanciais: 

a) atentamente 
Eu faço o exercício atentamente. 

b) com os meus colegas 

Vou jogar à bola com os meus colegas. 
c) com rapidez 

Terminámos a ficha com rapidez. 
d) na sala de aula 

Apresentámos o trabalho na sala de aula. 
e) amanhã à tarde 

Vamos à praia amanhã à tarde. 
f) devido ao mau tempo 

Fiquei em casa devido ao mau tempo. 
 Indico a função semântica dos Complementos Circunstanciais das frases que construí: 

a) Complemento Circunstancial de modo. 
b) Complemento Circunstancial de companhia. 
c) Complemento Circunstancial de modo. 
d) Complemento Circunstancial de lugar onde. 
e) Complemento Circunstancial de tempo. 
f) Complemento Circunstancial de causa. 
5. Descubro todos os Complementos Circunstanciais presentes no texto que se segue, 

sublinhando-os: 
O Dia do Desporto foi comemorado na sexta-feira passada, em todo o Conselho de Lagoa. Na Escola Rio 
Arade, decorreram jogos no pavilhão Professor Manuel Ferraz durante toda a manhã. Os alunos estiveram lá 
com os seus professores e não houve aulas de manhã por causa das actividades. Todos participaram 
alegremente e jogaram com empenho. No final da manhã, estávamos cansados mas, mesmo assim, fomos 
para as aulas! 
5.1. Finalmente, preencho os quadros com os Complementos que descobri: 
 
 

C.C. TEMPO (4) 
 
na sexta-feira passada 
 
durante toda a manhã 
 
de manhã 
 
No final da manhã 

C.C. LUGAR (5) 
 

em todo o Conselho de Lagoa 
 
Na Escola Rio Arade 
 
no pavilhão Professor Manuel 
Ferraz 
 
lá 
 
para as aulas 

C.C. MODO (2) 
 

Alegremente 
 

com empenho 
 

C.C. COMPANHIA (1) 
 

com os seus professores 

C.C. CAUSA (1) 
 

por causa das actividades 
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