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1.DIFERENCIAR FRASE, ORAÇÃO E 

PERÍODO;

2. TIPOS DE SUJEITO;

3. TIPOS DE PREDICADO.



EXCEÇÃO: Se o verbo que exprime fenômeno natural for
empregado no sentido figurado, então haverá sujeito.

Ex.: Choveram reclamações contra aquela empresa.
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2. VERBOS FAZER, SER, ESTAR, NA INDICAÇÃO DE TEMPO
CRONOLÓGICO OU CLIMA:

Ex.: Faz dois anos que ele saiu.

É uma hora.

Está frio.
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3. O VERBO HAVER NO SENTIDO DE EXISTIR OU INDICANDO TEMPO
TRANSCORRIDO.

Ex.: Há muitos alunos na sala.

Há dois meses que não vejo Maria.
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ATENÇÃO !

O verbo existir não é impessoal. Sendo assim, ele possuirá sujeito
expresso na oração.

Ex.: Existiam quatro pessoas na sala.
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Bate outra vez com esperança o meu coração

Pois já vai terminando o verão, enfim

Volto ao jardim na certeza que devo chorar

Pois bem sei que não queres voltar para mim

Queixo-me às rosas mas que bobagem as rosas não falam

Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti, ai

Devias vir para ver os meus olhos tristonhos

E quem sabe sonhar os meus sonhos, por fim
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Questão 01

Considerando o primeiro verso, qual o sujeito do verbo “bater”?

a) “o meu coração”

b) Sujeito oculto (ele)

c) Oração sem sujeito

d) Sujeito indeterminado

e) “esperança”
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Texto ii

As Cobras, Luís Fernando Veríssimo
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Questão 02

Segundo a NGB, no 3º quadrinho da tira encontramos sujeito:

a) Oculto

b) Simples

c) Desinencial

d) Elíptico

e) Subentendido
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Texto iii

As Cobras, Luís Fernando Veríssimo
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Questão 03

Lendo novamente o que está expresso no primeiro quadrinho, percebe-
se:

a) O sujeito é “Nosso novo técnico”

b) É um caso clássico de oração sem sujeito

c) Trata-se de um sujeito oculto

d) O sujeito só pode ser determinado ao lermos os outros quadrinhos

e) O sujeito está indeterminado
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 Trata do modo pelo qual os verbos formam o predicado, isto é,
se exigem ou não complementos.

 Quanto a predicação, os verbos podem ser intransitivos,
transitivos e de ligação.
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NOCIONAIS – Verbos que indicam ação.

Ex.: Maísa apresentou o programa.

NÃO-NOCIONAIS – Verbos que exprimem estado ou mudança de
estado.

Ex.: Érica é magra.
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Intransitivo
Transitivo direto

Transitivo indireto
Transitivo direto e indireto

Verbo de ligação
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O menino chorou.
Hoje o tempo voa, amor.

O menino agrediu o padrasto.
Ele estudava, com grande interesse, a nossa proposta.
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Ninguém mais se preocupa com a leitura dos clássicos.
O menino nunca desistiria do brinquedo novo.

Ele lê contos de fadas para os filhos.
A escola ofereceu novas vagas aos alunos.
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É todo verbo cuja única função é ligar o sujeito a um 
estado, característica ou modo de ser (predicativo). 

Antigamente as ruas eram mais limpas.
Meu amigo parecia triste.

Normalmente são verbos de ligação: estar, parecer, 
permanecer, ficar, virar, continuar, andar, viver, etc..
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Observação: note que a classificação de um verbo depende do 
contexto no qual ele está inserido. Desse modo, afirmar que 
verbos como parecer, ficar, andar, etc. são sempre de ligação 

constitui erro. 

A torcida permanecia inquieta.
A torcida permanecia no estádio.

A canoa virou.
Os alunos viraram a página.

O sapo virou príncipe.
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QUESTÃO 04
Classifique, quanto à predicação, os verbos das orações abaixo:
A) Luísa anda nervosa.    
B) Luísa anda devagar.    
C) Todos discutiram o acordo.   
D) O prisioneiro escrevia cartas aos amigos. 
E) O prisioneiro escrevia rapidamente.    
F) O professor continuou a leitura.      
G) O professor continuou na sala.    
h) Ele não se referiu, na reunião, a minhas atitudes.  
I) Ficou em casa o dia todo.    
j) Cuspi no chão, com nojo daquele lugar.   
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Questão 04

A) Luísa anda nervosa.  - VL
B) Luísa anda devagar.  - VI 
C) Todos discutiram o acordo.  - VTD  
D) O prisioneiro escrevia cartas aos amigos. - VTDI 
E) O prisioneiro escrevia rapidamente. - VI
F) O professor continuou a leitura. - VTD 
G) O professor continuou na sala. - VI 
h) Ele não se referiu, na reunião, a minhas atitudes.  - VTI 
i) Ficou em casa o dia todo. - VI 
j) Cuspi no chão, com nojo daquele lugar.  - VI  
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 Faz parte do predicado;
 Funciona como núcleo de um predicado nominal;
 Sua função é atribuir uma característica ao sujeito ou ao objeto.

PREDICATIVO DO SUJEITO: A informação ou característica atribuída é sobre o
sujeito.

Ex.: A terra é redonda.

O aluno caminha distraído.
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