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1.DIFERENCIAR FRASE, ORAÇÃO E 

PERÍODO;

2. TIPOS DE SUJEITO;

3. TIPOS DE PREDICADO.



 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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PREDICATIVO DO OBJETO: A informação ou característica atribuída é
sobre o objeto (direto ou indireto).

Ex.: O juiz julgou o réu culpado. (mais comuns)

Gosto dela alegre. (raros casos)
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 O predicado é tudo aquilo que se informa a respeito do sujeito.
Dependendo do núcleo temos:

VERBAL – O núcleo é um verbo (transitivo ou intransitivo)

Ex.: O menino chegou ao colégio.

O viajante caminhava pela estrada.
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NOMINAL – O núcleo é um nome (predicativo do sujeito) e o
verbo é de ligação.

Ex.: O simulado está difícil.

O jogador estava machucado.
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VERBO-NOMINAL – Um dos núcleos é um nome (predicativo do
sujeito ou do objeto) e o outro é um verbo (transitivo ou intransitivo).

Ex.: O menino chegou machucado ao colégio.

Os compradores consideram a proposta razoável.
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Questão 05
Classifique os predicados das orações a seguir:

A) A multidão caminha pela estrada.  

B) O porteiro, contrariado, foi reclamar ao gerente. 
C) Naquele dia eu a encontrei mais feliz.     
D) O pai encontrou a filha magoada. 
E) Ela cantava baixo. 
F) O teto era baixo.     
G) As pessoas o consideraram capaz. 
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Questão 05
Classifique os predicados das orações a seguir:

A) A multidão caminha pela estrada. - PV   

B) O porteiro, contrariado, foi reclamar ao gerente. -PVN
C) Naquele dia eu a encontrei mais feliz. - PVN  
D) O pai encontrou a filha magoada. - PVN  
E) Ela cantava baixo. - PV   
F) O teto era baixo. - PN  
G) As pessoas o consideraram capaz. - PVN
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 A nomenclatura está relacionada com a
função dos termos, que é a de integrar
significados e, com tal ligação, dar sentido às
informações.

 Sem eles, as informações podem se
apresentar incompletas ou vagas.
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Complementos Verbais

Objeto Direto: Complemento que se liga a um verbo sem 
preposição obrigatória.

Ex.: “Solto a voz nas estradas”.

Objeto Indireto: Complemento que se liga a um verbo por 
meio de uma preposição obrigatória.

Ex.: “O país necessita de investimentos na educação”.
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 VERBOS TRANSITIVOS DIRETOS E INDIRETOS E COMPLEMENTOS
VERBAIS

Com verbos bitransitivos, ocorre, na mesma construção, objeto direto e
objeto indireto, ambos completando o sentido do verbo.

Ex.: Oferecemos uma medalha ao primeiro colocado.
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OBJETO CONSTITUÍDO POR PRONOME OBLÍQUO.

o, a, os, as são utilizados como complemento de verbos
transitivos diretos, exercendo, portanto, função de objeto
direto.

Os pronomes lhe, lhes devem ser utilizados como
complemento de verbos transitivos indiretos, exercendo,
portanto, a função de objeto indireto.

Os pronomes me, te, se, nos e vos podem assumir função
sintática de objeto direto ou objeto indireto.
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