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• concorda com o verbo;

• constitui seu assunto central;

• apresenta como núcleo um substantivo, um pronome ou
uma palavra substantivada.
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Quando a oração possui apenas um núcleo do sujeito ou Sintagma Nominal
(SN).

Núcleo do sujeito: É a palavra base (principal) do sujeito e pode ser um
substantivo ou um pronome. Em volta do núcleo pode haver outras palavras
secundárias relacionadas a ele (artigo, adjetivos, numeral, etc.).

Ex.: O cachorro latiu no quintal.
Ex.: Eu comprei uma bolsa verde.
Ex.: Duas meninas estão brincando no balanço.
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É aquele que não está explícito na oração, mas pode ser determinado pela 
flexão número-pessoal do verbo, ou por sua presença em alguma oração 
antecedente.

Ex.: Gosto de viajar todos os anos.

Ex.: Maria morava em Teresina, tinha 16 anos e trabalhava com o pai..
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É aquele que possui mais de um núcleo.

Ex.: Pai e filho viajam juntos todos os anos.

Ex.: Viajamos ele e eu para Piripiri.

Ex.: Aprendem mais os humildes e os esforçados.

Ex.: Chegaram seis ou sete clientes.

Ex.: Pais, professores e alunos reuniram-se ontem.
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Aquele que não se quer ou não se pode identificar claramente.
Pode ocorrer:

a. Com verbo na 3ª pessoa do plural, sem referência a nenhum
termo identificado anteriormente:
Ex.: Procuraram você ontem à noite.
Ex.: Estão pedindo sua presença lá fora.

b. Com verbo (que não seja TD ou TDI) + SE (I.I.S.)
Ex.: Vive-se melhor fora das cidades grandes.
Ex.: Precisa-se de novos vendedores.
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Formada apenas por predicados, nos quais aparecem verbos impessoais. 
Ocorre com:

a. Verbos que exprimem fenômenos da natureza:
Ex.: Choveu pouco no último mês de março.
Ex.: Anoiteceu rapidamente.
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b. Verbos estar, fazer, haver e ser, indicando tempo ou fenômeno natural.
Ex.: Está cedo.
Ex.: Faz muito frio em Pedro II.
Ex.: Há meses não vejo seus pais.
Ex.: São duas horas da tarde.

c. verbo haver, expressando existência ou acontecimento.
Ex.: Há boas razões para ficarmos em casa.
Ex.: Houve vários  conflitos entre o casal.
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É HORA DE APRIMORAR 
NOSSOS  CONHECIMENTOS.
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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. (Universidade do Estado de SP) Sujeito composto está em:

a) Deus, Deus, que farei?

b) Os livros contemplei, os quadros e as outras obras de arte.

c) Nós, os homens de futuro, venceremos.

d) Foram João e Maria.

e) Ontem foi João, e José hoje.
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9. (Cefet-PR) Assinale a alternativa em que há oração sem sujeito.

a) Esperanças haverá sempre.

b) Ninguém trovejou de tanta raiva quanto eu.

c) Haveria desejado ele tudo isso?

d) Alguém havia aberto a porta.

e) Choveu papel picado nas ruas de Curitiba
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10. (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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11) No primeiro quadrinho, uma das falas da personagem consiste em uma oração
com sujeito indeterminado. Qual é essa oração?

12) Que outros tipos de sujeito há na tira?


