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1.DIFERENCIAR FRASE, ORAÇÃO E 

PERÍODO;

2. TIPOS DE SUJEITO;

3. TIPOS DE PREDICADO.
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“Nem a Volkswagen faz tantos 

gols por minuto”.

Mulheres e carros
Além de constantemente objetificadas, as mulheres
sempre precisaram lidar com as piadinhas da
indústria automobilistíca. Quando o Fusca foi
lançado no Brasil, a Volkswagen dizia que as esposas
seriam responsáveis por acidentes e problemas no
trânsito:
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A mulher aparece agredida, em
uma comparação no mínimo
infeliz de seu rosto com a lataria
de um carro.



5

Propaganda racista

O sabão Fairy é produzido pela Procter &
Gamble. Hoje é uma marca de detergentes.
No passado, a empresa divulgou uma
propaganda de cunho racista em que uma
criança branca diz a uma negra: “Por que sua
mãe não te lava com sabão Fairy?
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https://youtu.be/lbGJfTMxlfU
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É a parte da gramática que estuda as relações entre
as palavras dentro de uma frase.

Identificar e reconhecer os constituintes
sintáticos de uma oração (sujeito, 

predicado, objeto direto...) e interpretar 
o sentido desses constituintes.
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A análise sintática deve se realizar em conjunto com a análise
semântica.

Ex.: O aluno tocou a campainha nervoso.
O aluno nervoso tocou a campainha.
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•Termo isolado

A gramática tradicional convencionou que os termos
da oração são classificados em:

• Sujeito e PredicadoEssenciais
• Complementos verbais, Comp. Nominal e 

Agente da PassivaIntegrantes

• Adj. Adnominal, Adj. Adverbial e ApostoAcessórios

Vocativo
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FRASE – É todo enunciado linguístico (palavra ou conjunto de
palavras) que possui sentido completo. Independe de extensão e
deve terminar com pausa bem definida expressa pelos sinais de
pontuação . ; ! ? ...

Ex.: Final de ano, início de tormento.
Fogo!

Frase ≠ Oração
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ORAÇÃO – É todo enunciado que se organiza ao redor de um
verbo ou locução verbal.

Ex.: Tudo começa com o pagamento da dívida.

OBSERVAÇÃO: O verbo pode estar elíptico (não aparece)

Ex.: O filme fez tanto sucesso quanto (fez) a novela.
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1 VERBO = 1 ORAÇÃO = 1 PERÍODO SIMPLES (ORAÇÃO 
ABSOLUTA)

2 OU + VERBOS = 2 OU + ORAÇÕES = 1 PERÍODO 
COMPOSTO
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PERÍODO – É a frase organizada em uma, duas ou mais
orações.

Ex.: Os morcegos possuem hábitos noturnos.
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 É o termo que pratica uma ação;
 É o termo que sofre uma ação;
 É o termo sobre o qual declaramos ou dizemos algo.

Exemplos:

Jéssica estudou muito.
Vanessa foi maltratada.
Geize é uma ótima aluna.
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Quando o sujeito é formado por mais de uma palavra, há sempre
uma de maior importância semântica, designando o ser sobre o
qual de declara algo. A essa palavra damos o nome de núcleo do
sujeito.

Ex.: Os jovens adoraram a iniciativa.
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Determinados

Simples: Possui apenas um núcleo

Ex.: A menina sorriu.

Composto: Dois ou mais núcleos. 

Ex.: Romeu e Julieta morreram do mal de amor. 
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Indeterminado
Conceito: Quando não se pode ou não se 

quer identificar.

1ª ocorrência: Verbo na 3ª do plural sem haver 
sujeito expresso no contexto.

Ex.: Telefonaram para você.

2ª ocorrência: Verbo na 3ª do plural + índice de 
indeterminação do sujeito “se”.

Ex.: Precisa-se de digitadores.
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