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 Sujeito
É o termo com o qual o verbo concorda em número e pessoa.

 Tipos de Sujeito
Os sujeitos são classificados em:

1. Sujeito Simples: formado por um único núcleo, por exemplo:

Maria andava na praia. 
Alguém me disse a verdade.
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2. Sujeito Composto: formado por dois ou mais núcleos, por exemplo:

Maria, João e Manuel foram fazer compras. 

3. Sujeito Oculto: também chamado de "elíptico ou desinencial", é o que não
aparece declarado na frase, porém existe uma pessoa que desenvolve a ação,
por exemplo:

Fui comprar óleo para fritar as batatas.  (Eu)

Saíste cedo ontem? (Tu)
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4. Sujeito Indeterminado: quando não é possível determinar o sujeito da ação. 
Ocorre
 com verbos na 3ª pessoa do plural sem referência ao elemento anterior.

Ex.: Fizeram acusações sobre você.

 com verbos na 3ª pessoa do singular + partícula “se” (índice de 
indeterminação do sujeito)

Ex.: Acredita-se na conscientização da população.
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5. Sujeito Inexistente: quando não há qualquer elemento ao 
qual o predicado possa fazer referência.
Ocorre com Verbos Impessoais
 “Verbo haver” com significado de existir, acontecer e indicando o tempo passado.
Ex.: Houve muitos comentários.
Ex.: Há vinte anos que...

 “Verbo ser” indicando tempo (horas, datas, etc.) e distâncias.
Ex.: São três horas.

 “Verbos indicativos” de fenômenos da natureza (chover, nevar, garoar, entardecer, 
anoitecer, etc.)

Ex.: Chuviscou o dia todo.
Ex.: Amanheceu!
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1.  Identifique o sujeito das orações abaixo. Marque o núcleo do sujeito e classifique-o.
a)  Ninguém assumiu a culpa pelo vidro quebrado.

b) Participaram da peça teatral os alunos formados pelo curso ministrado no Sesc.

c)  Dona Marta, cozinheira da escola há dois anos, e Seu Euclides, porteiro e vigia, serão 
contratados definitivamente.

d)  Isso é meu.

e)  Combinamos um passeio ciclístico para o último sábado de julho.

f) Todos os dias, acordo cedo para caminhar pelas calçadas da represa.
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2. Observe o primeiro quadrinho, classifique o sujeito das orações a seguir e 
justifique.
a) Acho que não.

b) Formigas sabem ler?
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3. Coloque, para os verbos desatacados:

(1) Sujeito indeterminado      (2)  Oração sem sujeito   (3)  Sujeito desinencial   
(4)  Sujeito simples     (5)  Sujeito composto

(    ) Uau! Finalmente as férias começaram!
(    ) Há um momento de felicidade para todos.
(    ) Estou sozinha em minha casa.
(    ) “Meu pai e minha mãe conservaram-se grandes, temerosos, incógnitos”.   (G. Ramos)
(    ) Trata-se de uma decisão inteligente.
(    ) Faz mais de um mês que coisas estranhas acontecem naquela casa.
(    ) Pediram silêncio.
(    ) “Brincam na luz as belas borboletas” (Vinícius de Moraes)
(    ) Naquela casa tocavam piano o pai, a mãe e o filho mais velho.
(    ) Em nossa infância, íamos todos os finais de semana ao cinema.
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4. Leia com atenção e diga qual é o sujeito da oração
em “Não, não há bancos quebrando no país!”?
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5. Após fazer a leitura do anúncio ao lado,
classifique o sujeito da oração “Precisa-se
de cozinheira com pouca experiência.”

12



O predicado é o termo que se refere ao sujeito constituído de verbos e complementos.

Tipos de Predicado

1. Predicado Nominal: orações formadas por verbos de ligação (indicam estado), cujo
núcleo corresponde a um nome (predicativo do sujeito).

Ex.: As pessoas permanecem caladas.

Ex.: Nós somos jovens.
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