
PORTUGUÊSFERNANDO
SANTOS

SUJEITO E PREDICADO
(CONTINUAÇÃO)



ANÁLISE LINGUÍSTICA / SEMIÓTICA

2



                                                                   Sujeito

 É um termo que exprime algo em relação a um ser sobre o qual se fala;

 Será sempre um substantivo ou um termo substantivado;

 Geralmente vem na primeira posição na ordem sujeito + verbo + 

complemento;

 Nunca virá acompanhado de uma preposição;

 Pode ser substituído por um pronome do caso reto ou demonstrativo.
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                          EXEMPLOS
 
O menino cumprimentou as senhoras.

A lua ilumina o nosso amor.

Eu estudei muito para a prova de amanhã.

Ninguém compareceu ao trabalho ontem.

Material novo chegou à escola.
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Sujeito simples: quando o sujeito é expresso por apenas um 
núcleo na oração.

Ex.: Os dois amigos estudaram no fim de semana.

Ex.: Foram à festa ontem meus dois irmão.s.
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Sujeito composto: quando o sujeito é expresso por mais de 
um núcleo na oração.

Ex.: Meu pai e minha mãe viajaram muito durante a juventude.

Ex.: Chegarão ao destino os homens e seus filhos.

7



Sujeito oculto ou desinencial: Vem implícito 
na desinência verbal ou no contexto elaborado.

Ex. Andei por vários lugares.
 
Ex.: Meus amigos foram embora. Estavam felizes 
após a festa.
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Sujeito indeterminado:  ocorre em situações 
nas quais o autor da ação existe, mas ele não 
aparece expresso na oração e não há elementos 
sintáticos que permitam sua plena identificação. 

Ocorre:
a) com verbos na 3ª p. sing. + partícula SE;
Ex.: Necessita-se de bons funcionários. 

b) com verbos 3ª pessoa do plural sem 
referência a termo anterior.
Ex.: Elevaram o preço do combustível ontem.
.
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Sujeito inexistente: O sujeito é completamente ausente, 
porque o verbo da oração é impessoal.

Os verbos impessoais indicam passagem de tempo 
(haver, fazer, ser), existência (haver) e fenômenos da 
natureza.

Ex.: Choveu muito ontem à noite.

Ex.: Há muitos problemas no país.

Ex.: São doze horas.

Ex.: Faz cinco dias que...
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                                    Predicado
Consiste naquilo que se informa a respeito de um sujeito.

Ex.: Nevou / rigorosamente ontem.

Ex.: A escola / é muito longe de casa.

Ex.: Você / é um encanto.

Ex.: Ele / sempre chegava atrasado.
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É aquele em que a informação está 
centrada em um nome. 

Obs.: O verbo que faz a junção entre o sujeito e o 
predicado não possui uma significação 
precisa, logo é chamado de verbo de ligação
.
Ex.: Aquele jogador é um fenômeno do futebol 
atual.

Ex.: A falta de água permanece constante em 
nossa cidade.

14



O núcleo de significação está no 
verbo. 

Ex.: Todos obedecem às 
recomendações.

Ex.: O professor trabalha muito.

Ex.: Meu amigo chegou ontem.
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É aquele que apresenta dois 
núcleos: um nominal e outro 
verbal. 

Ex.: O vírus chegou muito agressivo 

Ex.: Ele abraçou sua namorada 
assustado.

Ex.: O rapaz as deixou irritadas.
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RESUMO
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1. Identifique o sujeito do 1º quadrinho.
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2. Na tira: “A gente faz tudo junto”. A classificação do sujeito é

(A) sujeito simples.
(B) sujeito composto.
(C) sujeito oculto.
(D) sujeito indeterminado.
(E) Inexistente ( oração sem sujeito).
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3. No texto: “De noite, cada uma vai pra sua cama, dormir...” O sujeito presente na frase é
A) “De noite, cada uma”
B) “cada uma”
C) “vai pra sua cama”
D) “De noite”
E) Não existe.

4. Suponha que, no 3º quadrinho, as meninas dissessem: “Vamos para casa!”, qual seria o 
tipo do sujeito nesta frase?
A) sujeito oculto.
B) sujeito indeterminado.
C) sujeito inexistente.
D) sujeito composto
E) Não existe.
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5. No primeiro balão da fala do Hagar, pode ser percebido 
claramente que o sujeito é
(A) indeterminado.
(B) oculto.
(C) simples.
(D) inexistente.
(E) composto
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6. O homem e a fera vivem livres de fomes e fadigas." Nesta oração o sujeito é:
A)  Sujeito indeterminado.
B)  Oração sem sujeito.
C)  Sujeito oculto.
D) Sujeito composto.
E) Simples

7. Não choremos, amigos, a mocidade." Qual é o tipo de sujeito desta oração?
A) Sujeito indeterminado.
B) Sujeito oculto.
C) Sujeito simples.
D) Oração sem sujeito.
E)  Sujeito composto.
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8. (Concurso de Admissão ao Colégio Naval) No texto:
"Batem leve, levemente,
Como quem chama por mim...
Será chuva? Será gente?
Gente não é certamente
E a chuva não bate assim." 
                        (Augusto Gil)

Qual é o sujeito de "Batem leve, levemente"?
a) sem sujeito;                    
b) sujeito indeterminado;
c) sujeito oculto;                 
d) sujeito composto;
e) sujeito simples.
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9) No primeiro quadrinho, uma das falas da personagem consiste em uma 
oração com sujeito indeterminado. Qual é essa oração?
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10) NÃO está corretamente analisado o predicado da alternativa:

a) A garota continuava em casa naquele tarde. NOMINAL

b) O dia todo a poeira peneirava sobre a terra. VERBAL

c) O sol desaparecia vermelho na linha do horizonte. VERBO NOMINAL

d) Um enorme caminhão estacionara em frente ao hotel. VERBAL

e) Ele está feliz. NOMINAL
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11) Reconheça o predicado como:
(A) Verbal       (B) Nominal        (C) Verbo-nominal

1. (   ) Nós consideramos o rapaz muito ajuizado.
2. (   ) A cantineira parecia inquieta hoje.
3. (   ) A casca da árvore estalou com o calor.
4. (   ) O povo participou da festa dominical.
5. (   ) Meu irmão sorriu satisfeito com o resultado.
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12. Assinale a alternativa em que o sujeito não foi corretamente grifado.

A)  Um pressentimento terrível tomou conta de todos.

B) Nenhum colega meu esteve na festa.

C) De vez em quando, novos interessados se apresentavam.

D) Todas as cartas estavam sobre a mesa.

E) Carolina chorava compulsivamente

29



13) Numere de acordo com 
o seguinte código:

( 1 ) Sujeito Simples
( 2 ) Sujeito Composto
( 3 ) Sujeito Oculto
( 4 ) Sujeito Indeterminado
( 5 ) Oração sem sujeito

(  ) Vou viajar hoje.
(  ) Faz muitos anos que ele partiu.
(  ) A chuva impediu-lhe a saída.
(  ) Estão aí fora o repórter e o fotógrafo.
(  ) Assaltaram a loja da esquina.
(  ) Precisamos de bons médicos.
(  ) Há bons filmes em exibição.
(  ) Aquele mecânico está procurando 
emprego.
(  ) A velhinha e o fiscal fizeram um 
acordo.
(  ) Tomaram a bicicleta do garoto.
(  ) Ventou muito ontem à noite. 
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 14) A única alternativa que contém predicado verbo-nominal é:

a) As mãos sujas deixaram no colarinho manchas escuras.

b) O céu estava azul como nos dias estivos.

c) A enfermeira conduziu as mulheres por um longo corredor.

d) O dia amanheceu chuvoso neste final de semana.

e) O peru rodou.
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LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
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Como e por que separar o lixo?

A reciclagem reduz, de forma importante, impacto sobre o meio ambiente: diminui 
as retiradas de matéria-prima da natureza, gera economia de água e energia e 
reduz a disposição inadequada do lixo. Além disso, é fonte de renda para os 
catadores.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias, que 
fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. As 
vantagens da separação do lixo doméstico ficam cada vez mais evidentes. Além de 
aliviar os lixões e aterros sanitários, chegando até eles apenas os rejeitos (restos de 
resíduos que não podem ser reaproveitáveis), grande parte dos resíduos sólidos 
gerados em casa pode ser reaproveitada. A reciclagem economiza recursos 
naturais e gera renda para os catadores de lixo, parte da população que depende 
dos resíduos sólidos descartados para sobreviver. 
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         Segundo a última pesquisa Nacional de Saneamento  ásico do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), são recolhidas no Brasil cerca de 180 mil toneladas 
diárias de resíduos sólidos. O rejeito é resultante de atividades de origem urbana, 
industrial, de serviços de saúde, rural, especial ou diferenciada. Esses materiais gerados 
nessas atividades são potencialmente matéria prima e/ou insumos para produção de 
novos produtos ou fonte de energia. 
           Mais da metade desses resíduos é jogado, sem qualquer tratamento, em lixões a 
céu aberto. Com isso, o prejuízo econômico passa dos R$ 8 bilhões anuais. No 
momento, apenas 18% das cidades brasileiras contam com o serviço de coleta seletiva. 
Ao separar os resíduos, estão sendo dados os primeiros passos para sua destinação 
adequada. Com a separação é possível: a reutilização; a reciclagem; o melhor valor 
agregado ao material a ser reciclado; as melhores condições de trabalho dos catadores 
ou classificadores dos materiais recicláveis; a compostagem; menor demanda da 
natureza; o aumento do tempo de vida dos aterros sanitários e menor impacto 
ambiental quando da disposição final dos rejeitos. 
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1. Todas as alternativas trazem, a partir da leitura do primeiro parágrafo do 
texto, vantagens de se fazer a reciclagem do lixo. Qual alternativa não traz 
esses benefícios citados?

a) A reciclagem reduz impacto sobre o meio ambiente.

b) A reciclagem reduz gasto de energia.

c) A reciclagem gera economia de água.

d) A reciclagem reduz a disposição inadequada do lixo.

e) A reciclagem reduz a renda dos catadores de lixo. D
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2. Em relação à preservação do meio ambiente, o segundo 
parágrafo nos dá a seguinte mensagem:

a) Pequenas atitudes podem contribuir de forma significativa para 
sua preservação.
b) Somente grandes atitudes diárias ajudam a preservar a 
natureza.
c) A reciclagem do lixo é o único caminho para preservação da 
natureza.
d) Todo resíduo sólido pode ser reaproveitado.
e) As escolas devem fazer a reciclagem do lixo. A
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3. Leia as três afirmações abaixo:
I – economiza recursos naturais.
II – gera renda para catadores de lixo.
III – Mais da metade desses resíduos é jogado em lixões a céu aberto.

Qual afirmativa traz somente afirmações do texto que colaboram para a 
preservação do meio ambiente?
a) I, II, III.
b) I e II.
c) I e III.
d) II e III.
e) III. 

B
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4. O texto traz as palavras “resíduos” e “rejeitos”. É possível afirmar que:

a) essas palavras possuem o mesmo sentido no texto.

b) essas palavras possuem sentidos opostos no texto.

c) resíduos são restos de lixo não aproveitáveis.

d) rejeitos são restos de resíduos não aproveitáveis.

e) rejeitos são restos de resíduos aproveitáveis. 

D
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