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Termos essenciais da oração: sujeito e predicado



Sujeito e Predicado

►Sujeito → ser sobre o qual se faz uma declaração.

I – Determinado.

a) Sujeito simples → quando só há um núcleo (substantivo,
pronome substantivo ou numeral substantivo).

Ex.: [A menina] dormiu cedo.
[Eles] saíram.
[Os dois] ainda não chegaram?

b) Sujeito composto → quando há dois ou mais núcleos.

Ex.: [As violetas e as rosas] são minhas flores preferidas.



Sujeito e Predicado

c) Sujeito em elipse → quando o núcleo é um pronome, mas
não vem expresso. Identifica-se o pronome pela desinência
número-pessoal.

Ex.:Preferes os chocolates caseiros?
(Tu) preferes os chocolates caseiros?

II - Indeterminado

a) Verbo na 3ª pessoa do plural → pode ser empregado com
qualquer tipo de verbo.

Ex.:Telefonaram (V.T.I) para você.
Pintaram (V.T.D.) o prédio.
Gritaram (V.I) no corredor.



Sujeito e Predicado

b) Verbo na 3ª pessoa do singular + se (índice de indet. do
sujeito) → só pode ser empregado com verbo intransitivo ou
transitivo indireto.

Ex.: Vive-se (V.I.) com conforto aqui.
Nesta casa, gosta-se (V.T.I.) de música.

OBS.: Diferença entre sujeito em elipse em 3ª pessoa do plural e
sujeito indeterminado.

Ex.:[As crianças brincavam com tinta] [e (elas) sujaram tudo].
sujeito simples sujeito em elipse

[Sujaram tudo com tinta!]
sujeito indeterminado (Não há referente.)



Sujeito e Predicado

III – Oração sem sujeito → A oração não apresenta sujeito
quando o processo verbal não é atribuído a um ser em especial.
Diz-se, nesse caso, que o verbo é impessoal e só é conjugado na
3ª pessoa do singular.

a) Verbos que indicam fenômenos da natureza
Ex.: (Ele) Choveu. / (Ele) Ventou. / (Ele) Anoiteceu.

b) Verbos “ter” e “haver”, com sentido de “existir”
Ex.: (Ele) Havia [muitos convidados] na festa. (Uso formal)

(VTD) objeto direto

Teve [muitos convidados] na festa. (Uso informal)
(VTD) objeto direto



Sujeito e Predicado

OBS.: O verbo existir é regular e apresenta sujeito.
Ex.: Existiram [muitas pessoas] neste evento.

sujeito simples

c) Verbos “fazer”, “haver” e “estar”, indicando tempo
decorrido ou clima.

Ex.: (Ele) Faz [muito frio] aqui.
(VTD) objeto direto

(Ele) Há/Faz [tempos] que não o vejo.
(VTD) objeto direto

(Ele) Está [calor]!
(VL) predicativo do sujeito



Sujeito e Predicado

d) Verbo “ser”, indicando tempo em geral → a concordância
ocorre com o predicativo.

Ex.: (Ele) São [três horas].
(VL) predicativo do sujeito

É meio-dia.
Já é uma hora.

OBS.: A impessoalidade também ocorre nas locuções verbais.

Ex.: Pode haver [muitos acidentes] nas estradas no feriado.

Vai fazer [duas horas] que estou esperando.

Devem ser [onze horas] já.



Sujeito e Predicado

► PREDICADO → é toda enunciação feita sobre o sujeito.

I – Predicado verbal → Quando o núcleo é um verbo de ação
(significativo)

Ex.: João [corre na Lagoa, aos domingos].
núcleo

II – Predicado nominal → Quando o verbo é de ligação e o
núcleo é o predicativo do sujeito.

Ex.: João [é muito disciplinado].
núcleo



Sujeito e Predicado

III – Predicado verbo-nominal → quando o verbo é de ação e
há o predicativo do sujeito ou do objeto. Há, então, dois núcleos.

Ex.: João, [nervoso, correu para casa].
P.S. V.I.

(núcleo) (núcleo)

João [encontrou Maria nervosa].
V.T.D. O.D. Predicativo do objeto

(núcleo) (núcleo)


