


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.”
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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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2. Predicado Verbal: expressa ação e tem como núcleo VTD, VTI, VTDI ou VI.
Ex.: Luana viajou.(verbo intransitivo)

Ex.: A menina gosta de vestidos novos. (verbo transitivo indireto)

3. Predicado Verbo-Nominal: é formado por dois núcleos: um nome e um 
verbo transitivo ou intransitivo.

Ex.: A menina chegou atrasada à escola.

Ex.: O locutor narrou os jogos entusiasmado.
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1. Classifique o predicado das orações presentes na tirinha.

2) Que situação é retratada na tira?

3) Por que o marido não se interessa pela vaga que a mulher seleciona no jornal?
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4) Qual é o sujeito da oração "Roça precisa de funcionário com transporte próprio!"? 

Classifique-o.

5) Transforme o sujeito do exercício anterior em indeterminado e explique como fez a 

alteração
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GABARITO

2) A mulher ajuda o marido a encontrar um emprego procurando vagas para ele no caderno
de classificação de um jornal.

3) A vaga pede funcionário com transporte, e, segundo o marido, ele não tem transporte.

4) Roça: sujeito simples.

5) "Precisa-se de funcionário com transporte próprio!" Eliminou-se o sujeito roça e utilizou-
se o pronome se como índice de indeterminação do sujeito com o verbo transitivo
indireto precisar.
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Os termos integrantes complementam os termos essenciais da oração 

Objeto Direto - Termo que completa o sentido do verbo transitivo direto
(VTD); pode ser trocado por o, as, os, as, por exemplo:

Ex.: Bianca esperava o namorado.

Ex.: Alguns fizeram a atividade.
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Objeto Indireto -Termo que completa o sentido do verbo transitivo indireto (VTI) 
com o auxílio de uma preposição.
Ex.:Marcela gosta de chocolates.

Ex.: Todos se referem a suas atitudes.

Complemento Nominal - complementa os nomes (substantivo, adjetivo ou 
advérbio) com o auxílio de preposição.

Ex.: Joana tem orgulho do filho.

Ex.: Eu tive acesso aos relatórios.

19


