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 TEMPO DE AULA: 25 min

 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

 CONTEÚDO: SUJEITO E PREDICADO

 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides



ESTUDO DO 
SUJEITO



O sujeito é um termo
essencial da oração
sobre o qual se faz uma
declaração e pode ser
classificado em vários
tipos, de acordo com o
núcleo que apresenta.

Sujeito
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TIPOS DE SUJEITO

SIMPLES

Sujeito simples: é aquele que
possui apenas um núcleo, ou
seja, quando o verbo se refere
a uma só palavra:
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TIPOS DE SUJEITO

COMPOSTO

Sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo.
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TIPOS DE SUJEITO

SUJEITO DESINENCIAL ELÍPTICO 
OU OCULTO

é aquele que não está explícito
na oração, mas pode ser
determinado pela flexão
número-pessoa do verbo, ou por
sua presença em alguma oração
antecedente.
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TIPOS DE SUJEITO
INDETERMINADO

É aquele no qual não é possível identificar um
referente explícito na oração (ou no contexto do
enunciado) para a flexão verbal. Pode ser
construído por:

a) Verbo transitivo direto na 3ª pessoa do plural:

EX: Anunciaram a morte do prefeito.

b) Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou
verbo de ligação flexionado na 3ª pessoa do
singular + pronome “se”:
EX: Não se fala da morte do prefeito no jornal local.
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TIPOS DE SUJEITO

ORAÇÃO SEM SUJEITO

Quando não é possível determinar o sujeito.
- Com verbos ou expressões que denotam

fenômenos da natureza.
- Com o verbo “haver” no sentido de existir.
- Com o verbo “haver”, quando indica

tempo decorrido.
- Como os verbos “ser”, “fazer” e “ir” na

indicação de tempo ou relacionados a
fenômenos da natureza.
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EXERCÍCIOS

01. Determine o tipo de sujeito que aparece no texto

a) Simples
b) Sujeito desinencial
c) Sujeito indeterminado
d) Oração sem sujeito
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01. Determine o tipo de sujeito que aparece no texto

a) Simples
b) Sujeito desinencial
c) Sujeito indeterminado
d) Oração sem sujeito

EXERCÍCIOS
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2. Quem é o sujeito da oração?

a) Uma vida
b) O tiro
c) roubou
d) inteira

EXERCÍCIOS
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2. Quem é o sujeito da oração?

a) Uma vida
b) O tiro
c) roubou
d) inteira

EXERCÍCIOS
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03. Na oração “vende-se” o sujeito é

a) Sapatos de bebê
b) bebê
c) oculto
d) indeterminado

EXERCÍCIOS


