PRONOMBRES COMPLEMENTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS



Tanto o complemento directo quanto o
complemento indirecto servem para
substituir termos na oração. Por exemplo:
Yo compré una corbata a Pedro.

¿A quién le compré la corbata? - para quién
compré la corbata? a Pedro.
Yo le compré una corbata.

R EGRAS

DE COLOCAÇÃO



Tanto o complemento directo como indirecto seguem
as mesmas regras de colocação:



Depois do verbo, se o verbo for:



Infinitivo (terminados em –ar/-er/-ir): Yo quiero
comprar un libro. Yo quiero comprarlo.



Gerúndio (terminados em –ando/ -iendo): Mi madre
esta comprando libros para nosotros. Mi madre está
comprándolos para nosotros.

E ANTES DO VERBOS EM TODAS AS OUTRAS
SITUAÇÕES . P OR EXEMPLO :



Tengo un ordenador muy sofisticado. Lo compré
hace dos meses.



Puse mis llaves aquí, pero las busco y no las
encuentro.



He escrito a Miguel. Le he escrito una carta
urgente.



He dicho algo importante a María. Le he dicho el
secreto de su novio.

PRONOMBRE COMPLEMENTO
INDIRETO
O complemento indirecto (CI) é, geralmente, uma pessoa ou
animal para quem vai dirigida a ação do verbo. São eles:

Complementos directos

Se referem a

ME

A MIM

TE

A TI, A VOCÊ

LE

A ELE, ELA, SENHOR (A)

NOS

A NÓS

OS

A VOCÊS (A VOSOTROS/AS EM
ESPANHOL)

LES

A ELES, ELAS, SENHORES (AS)

C OMO


RECONHECER O

CI?

Basta responder à pergunta "a quem?" ou "para
quem?". Por exemplo:
Compré una falda a las niñas.
Para quién compré una falda? A las niñas.
Les compré una falda.

PRONOMBRE COMPLEMENTO
DIRECTO



O complemento direto (CD) é a parte da oração
que sofre a ação do verbo.

El cazador mató al león.

El cazador LO mató.

El león mató al cazador.

El león LO mató.

Veo un niño.

LO veo.

El hombre ocupó la región.

El hombre LA ocupó.

S ÃO

COMPLEMENTOS DIRECTOS :

COMPLEMENTOS DIRECTOS

SE REFEREM A...

LA

SUBSTANTIVOS FEMININOS NO
SINGULAR.

LAS

SUBSTANTIVOS FEMININOS NO
PLURAL.

LO

SUBSTANTIVOS MASCULINOS
NO SINGULAR.

LOS

SUBSTANTIVOS MASCULINOS
NO PLURAL.

C OMO


RECONHECER O

CD?

Basta perguntar “o quê”. Por exemplo:
Robaron mucho dinero.
Qué robaron? Mucho dinero.
Lo robaron.

O BSERVE UM DIALOGO EM ESPANHOL
UTILIZANDO OS CD E CI:


Hola, cómo te va?



 Bien, ¿y a ti?



 También. Oye, ¿le devolviste el libro a María?



 No, no se lo devolví porque todavía no lo he terminado de leer.



 Ella me lo pidió, le dije que no lo tenía, que lo tenías tú.



 Bueno, mañana la veo y se lo devuelvo, a no ser que quieras



devolvérselo tú.



 Si puedes, dámelo a mí, y yo se lo entrego a ella.



 Bueno, conste que te lo voy a dar a ti, para que después María
no



salga diciendo que no se lo devolví.

V EJA COMO FICARIA O DIÁLOGO EM
PORTUGUÊS

:



° Oi, como vai você?



° Bem, e você?



° Também. Escuta, (le) você devolveu o livro para Maria?



° Não, não (se lo) devolvi porque ainda não terminei de ler (lo).



° Ella (me lo) me pediu o livro e eu falei para ela que não estava



comigo, que você estava com ele



° Bom, amanhã eu (la) a vejo e (se lo) devolvo para ela, a não ser que



você mesmo queira devolvê-lo, (se lo).



° Se você puder, me dá o livro e eu (se lo) entrego para ela.



° Bom, mas conste que eu estou te dando o livro, para que depois a



Maria não diga que eu não devolvi.

