


Predicação Verbal

É o resultado da ligação que se estabelece entre os verbos e os
complementos.

Verbo Intransitivo

Traz em si a ideia completa da ação; não necessita, pois, de um outro
termo para completar-lhe o sentido. Sua ação não transita.

Ex.: O avião caiu.
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O verbo encerra em si um significado completo, e o falante pode 

acrescentar outras informações, como:

 local: O avião caiu sobre as casas da periferia.

 modo: O avião caiu rapidamente .

 tempo: O avião caiu no mês passado.
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Verbo Transitivo

Apresenta sentido incompleto, exigindo um complemento que lhe integre
o sentido.

Transitivo Direto 
Vem acompanhado de um objeto sem preposição obrigatória.

Ex.: A população brasileira exige mudanças. 

QUEM + NOME DO VERBO   + NOME DO VERBO + ALGO OU ALGUÉM

QUEM
SUJEITO

EXIGE
VTD

EXIGE
VTD

ALGO
OBJETO DIRETO
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Transitivo Indireto 

Vem acompanhado de um objeto com preposição obrigatória (objeto 
indireto).

Ex.: Nossa sobrevivência depende da consciência de todos.

QUEM + NOME DO VERBO + NOME DO VERBO + PREPOSIÇÃO  +  ALGO /ALGUÉM

QUEM
SUJEITO

DEPENDE
VTI

DEPENDE
VTI

DE
PREP.

ALGO
OBJETO 

INDIRETO
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Transitivo Direto e Indireto

Vem acompanhado de um objeto sem preposição (objeto direto) e de 
um objeto com preposição (objeto indireto).

Ex.: As autoridades informaram a população dos caos.

QUEM + NOME DO VERBO + NOME DO VERBO + ALGO/ALGUÉM + PREPOSIÇÃO + ALGO/ALGUÉM 

QUEM
SUJEITO

INFORMA
VTDI

INFORMA
VTDI

ALGUÉM
OD

DE
PREP.

ALGO
OI
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Verbo de Ligação

Estabelece certo tipo de relação entre o sujeito e um atributo a ele, 
sempre com significado de estado ou mudança de estado.

Ex.: Todos estamos preocupados com essa pandemia.

VERBO 
DE 

LIGAÇÃO

PREDICATIVO 
DO SUJEITOSUJEITO
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Predicado Verbal – Tem como núcleo um verbo  TRANSITIVO ou 
INTRANSITIVO

Ex.: Minha amiga lê muito.
Ex.: A criança ainda não dormiu.

Predicado Nominal – Tem como núcleo o PREDICATIVO DO SUJEITO.

Ex.: Abraão é um ótimo cantor.
Ex.: Todos são bons professores.

PREDICADO
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Predicado Verbo-Nominal – Possui dois núcleos: um verbo e um nome.

Ex.: “Nós íamos calados pela rua”. 

Ex.: “Abdoralina olhou-a estarrecida”.

Ex.: O diretor nomeou Júlia primeira bailarina. 
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VENHA COMIGO, POIS É 
HORA DE APRIMORAR 

NOSSOS  CONHECIMENTOS.



1. (FMU-SP) Identifique a alternativa em que aparece um predicado 

verbo-nominal.

a) Os viajantes chegaram cedo ao destino. 

b) Demitiram o secretário da instituição. 

c) Nomearam as novas ruas da cidade. 

d) Compareceram todos atrasados à reunião. 

e) Estava irritado com as brincadeiras.
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2. Classifique o predicado das 
orações presentes na charge.
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3) Classifique os verbos das orações conforme a legenda abaixo:
1 - verbo intransitivo
2 - verbo transitivo direto
3 - verbo transitivo indireto
4 - verbo de ligação

a. ( ) “Atualmente eles vivem em áreas das regiões sudeste, sul e centro-
oeste.”
b. ( ) “Cidades de SP atingidas por chuva vão receber R$ 30 milhões.”
c. ( ) “Nessa ocasião, eles parecem tranquilos.”
d. ( ) “O discurso do Rei” ganhou o prêmio de melhor filme do ano de 2011.
e. ( ) “ Toda a família participa da confecção desse artesanato”
f. ( ) “Pelo menos 15 homens de Kadafi morreram.”



4. O predicado é nominal em, exceto:

a) ( ) Os passageiros ficaram assustados.

b) ( ) O planeta podia ser tranquilo.

c) ( ) “Zé Maria" não estava sóbrio.

d) ( ) Você acha Júlia bonita, mamãe?
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