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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.



EXEMPLOS

O menino cumprimentou as senhoras.

A lua ilumia o nosso amor.

Eu estudei muito para a prova de amanhã.

Ninguém compareceu ao trabalho ontem.

Material novo chegou à escola.





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.



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.



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.



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.
.



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...



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.





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.



O núcleo de significação está no 

verbo. 

Ex.: Todos obedecem às 

recomendações.

Ex.: O professor trabalha muito.

Ex.: Meu amigo chegou ontem.



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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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.



37

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.


