
Omissão do completo direto na frase 
 
Há casos de omissão de complementos que podem ser designados por Objeto nulo ou por Elipse 
parcial do predicado. A designação objeto nulo é equivalente a completo direto nulo. 
Apresentam-se a seguir alguns exemplos destes casos de omissão de constituintes 
acompanhados por explicação resumida1.  
 

i. Exemplos de construções com objeto nulo: 

(1) - Não sei como aguentas ver esse filme.  

- Até nem [-] acho mau de todo. 

(2)  - O Pedro encontrou os documentos secretos no cofre? 

- Não, encontrou [-] no cacifo de segurança. 

(3)  *O João deu esse livro à mulher ontem e tenho outro amigo que deu [-] à namorada 

anteontem. 2 

 

(4) Ontem comprei o último livro do Paul Auster. Já [-] li e achei [-] melhor do que o 

Timbuktu 

 

ii. Propriedades da construção de objeto nulo: 

O constituinte omitido na construção de objeto nulo corresponde ao complemento direto 

nominal e a sua referência pode ser recuperada por um antecedente discursivo (1) ou por uma 

entidade presente no contexto situacional (2); a construção de objeto nulo não pode ocorrer 

dentro de oração relativa (3) e não exige paralelismo lexical (4). 

iii. Exemplos de construções com elipse parcial do predicado 

 

(5) O João encontrou os documentos secretos no cofre do embaixador e a Maria também 

encontrou [-]. 

(6) O João deu esse livro à mulher ontem e tenho outro amigo que também deu [-]. 

(7) * O Pedro devorou dois gelados ao pequeno almoço e o João também comeu.  

 

iv. Propriedades da construção de elipse parcial do predicado 

 

Na elipse parcial do predicado omitem-se todos os constituintes do grupo verbal (5) (que 

podem ser recuperados, por retoma anafórica, com o advérbio “também”). A 

construção de elipse parcial do predicado pode ocorrer dentro de uma oração relativa 

(6) e exige paralelismo lexical (7).  

 

                                                           
1 A informação foi extraída de Costa, J.  & Duarte, I. (2013). Objeto nulo, In Gramática do Português –II. 

Lisboa: F. C. Gulbenkian, 2339-2347. 
2 O * no início da frase significa “agramatical”. 


