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Funções sintáticas: predicado e predicativo 

 

Resumo 

 

O predicado é a parte da oração que traz informações sobre o sujeito, podendo ser classificado como verbal,  

nominal ou verbo-nominal. Observe o exemplo abaixo:   

 

“Eu enfrentava os batalhões, 

Os alemães e seus canhões 

Guardava o meu bodoque 

E ensaiava um rock para as matinês.” 

Chico Buarque 

 

No fragmento da canção de Chico Buarque, a frase “Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões”  

pode ser dividida em duas partes: O termo “enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões” determina 

o sujeito “Eu”, sendo assim o predicado da oração.  

Normalmente, o predicado mostra o que o sujeito faz. Às vezes, a declaração contida no predicado não se 

refere a nenhum sujeito: “Adiante há uma casa”. 

  

Tipos de Predicado 

Os predicados podem ser: 

Verbal: O núcleo é um verbo transitivo ou intransitivo. 

Exemplo:  Uns brincam na relva - Predicado: brincam na relva. 

 

Núcleo: brincam (verbo intransitivo) 

No predicado verbal, não aparece o predicativo. 

 

Nominal: O núcleo é o predicativo do sujeito (substantivo, adjetivo ou pronome) e o verbo é de ligação. 

Exemplo: Ele está bobo. O núcleo é bobo (adjetivo na função de predicativo do sujeito). 

 

Observe que o predicativo atribui algo ao sujeito.  

Costumam aparecer como verbos de ligação: ser, estar, parecer, continuar, andar, parecer. No entanto, se 

não houver predicativo, esses verbos não serão de ligação.  

Ex.: Permaneceremos tranquilos. (pred. do sujeito) - Verbo de ligação.  Permaneceremos nessa casa. 

(adjunto adverbial) - verbo intransitivo.  

 

Verbo-nominal: Há dois núcleos. Primeiro: verbo intransitivo ou transitivo. Segundo: predicativo do sujeito, do 

objeto direto ou do objeto indireto.  
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Exemplos: 

1.  Os alunos cantaram emocionados aquela canção. 

Predicado: cantaram emocionados aquela canção 

Núcleo verbal: cantaram 

Núcleo nominal: emocionados (predicativo do sujeito) 

 

2.  Vi as crianças, alegres. 

Predicado: Vi as crianças, alegres 

Núcleo verbal: Vi 

Núcleo nominal: alegres (predicativo do objeto direto) 

 

3.  Chamei-lhe egoísta. 

Núcleo verbal: Chamei 

Núcleo nominal: egoísta 

 

Predicativo 

Há dois tipos de predicativo: 

Predicativo do sujeito: termo que exprime um atributo, um estado, um modo de ser do sujeito, ao qual se 

conecta por um verbo de ligação, no predicado nominal. 

Ex: A bandeira é o símbolo da Pátria.  

 

Predicativo do objeto: termo que se refere ao objeto de um verbo transitivo. 

Ex: O juiz declarou o réu INOCENTE. 

O deslocamento do predicativo e a vírgula 

 

Assim como outros termos deslocados, algumas vezes o predicativo pode precisar ser destacado por vírgulas. 

Isso acontecerá porque ele não seguirá a ordem direta da oração. Observe o exemplo abaixo para melhor 

entendimento: 

 

Animado, André correu para seus pais. 

André, animado, correu para seus pais. 

 

Mais um uso das vírgulas em relação aos termos essenciais da oração é para omitir um verbo que já foi citado 

no contexto.  
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Exercícios 

 

1. Meu lugar  

 

O meu lugar  

é caminho de Ogum e Iansã 

lá tem samba até de manhã 

uma ginga em cada andar 

 

O meu lugar 

é cercado de luta e suor 

esperança num mundo melhor dançar 

e cerveja pra comemorar 

 

O meu lugar 

tem seus mitos e seres de luz 

é bem perto de Osvaldo Cruz 

Cascadura, Vaz Lobo e Irajá 

 

O meu lugar 

é sorriso, é paz e prazer 

o seu nome é doce dizer 

Madureira 

 

Ah, que lugar 

a saudade me faz relembrar 

os amores que eu tive por lá 

é  difícil esquecer 

 

Doce lugar 

que é eterno no meu coração 

e aos poetas traz inspiração 

pra cantar e escrever 

 

Ai, meu lugar 

quem não viu Tia Eulália dançar 

vó Maria o terreiro benzer 

e ainda tem jongo à luz do luar 

 

Ai, que lugar 

Tem mil coisas pra gente dizer 

O difícil é saber terminar 

Madureira, lá laiá 

Compositores: Arlindo Domingos Da Cruz Filhi / Jose 

Mauro Diniz 

 

Em português, o verbo “ser” pode formar predicados nominais, qualificando o sujeito, ou predicados 

verbais. Assinale a opção em que o verbo “ser” forma um predicado verbal: 

a) “é bem perto de Oswaldo Cruz” (v.11)  

b) “é eterno no meu coração” (v.22)  

c) “é difícil de esquecer” (v.20)  

d) “é doce dizer” (v.15)  
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2. Assinale a alternativa que classifica corretamente a sequência de predicados das orações abaixo:  

− Soa um toque áspero de trompa.  

− Os estudantes saem das aulas cansados.  

− Toda aquela dedicação deixava-o insensível. 

− Em Iporanga existem belíssimas grutas. 

− Devido às chuvas, os rios estavam cheios.  

− Eram sólidos e bons os móveis.  

 

a) verbal; verbo-nominal; verbo-nominal; verbal; nominal; nominal.  

b) verbal; verbal; verbo-nominal; nominal; verbo-nominal; nominal. 

c) nominal; verbal; verbo-nominal; verbal; nominal; verbo-nominal. 

d) verbo-nominal; verbal; nominal; verbal; verbo-nominal; nominal. 

e) nominal; verbal; verbal; nominal; nominal; verbo-nominal.  

 

3. Relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.  

I. Predicado Verbal  

II. Predicado Nominal  

III. Predicado Verbo-nominal  

 

(    ) Receava que eu me tornasse rancorosa.  

(    ) As irmãs saíram da missa assustadas.  

(    ) Da janela da igreja, os padres assistiam à cena.  

a) II – I – III  

b) III – I – II  

c) I – III – II  

d) II – III – I  
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4. Leia a anedota de Ziraldo e indique a opção que corresponde aos tipos de predicado presentes na fala 

atribuída à professora, obedecendo à ordem em que eles aparecem no texto.  

A inspetora da escola visitando todas as turmas quando o Juquinha levou um tombo no corredor e 

berrou todos os palavrões que conhecia. 

Escandalizada, a inspetora perguntou: 

− Onde essa criança aprendeu tanto palavrão? 

E a professora, muito sem graça: 

− Aprendeu nada! Isso é dom natural.  

 

a) nominal e verbal. 

b) verbal e nominal.  

c) verbal e verbo-nominal. 

d) verbo-nominal e verbal. 

e) verbo-nominal e nominal.  

    

 

5. Considerando que o verbo “estar” pode ser interpretado como sendo verbo de ligação, se indica apenas 

um estado, ou verbo intransitivo, se a estada em determinado local, assinale a opção em que, no par 

de sentenças, o verbo “estar” seja verbo de ligação na primeira sentença e verbo intransitivo na segunda.  

a) Astrogildo estava em casa. Ele estava cansado.  

b) Astrogildo estava cansado. Por isso ele estava em casa. 

c) Adalgiza está cansada. Ela está doente.  

d) Astrogildo está em casa. Ele está em Maceió.  

e) Astrogildo está no sítio do tio. Ele está em Rio Largo.  

 

 

6. A reinvindicação do massacre na Charlie Hebdo pela facção da al-Qaeda na Península Arábica 

recoloca em primeiro plano um movimento afastado da mídia pelos sucessos militares da 

Organização do Estado Islâmico.  

Le Monde Diplomatique, 04.02.2016 

Das afirmações abaixo sobre o uso da vírgula, assinale a única correta:  

a) o segmento “pela facção da al-Qaeda na Península Arábica” é um adjunto adnominal e deveria 

estar entre vírgulas.  

b) poderia haver uma vírgula após o sujeito “A reivindicação do massacre na Charlie Hebdo”.  

c) deveria haver uma vírgula após o sujeito “A reivindicação do massacre na Charlie Hebdo”. 

d) deveria haver uma vírgula após a forma verbal “recoloca”.  

e) o segmento “em primeiro plano” é um adjunto adverbial intercalado e poderia estar entre vírgulas.  
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7. A invasão  

A divisão ciência/humanismo se reflete na maneira como as pessoas, hoje, encaram o computador. 

Resiste-se ao computador, e a toda a cultura cibernética, como uma forma de ser fiel ao livro e à palavra 

impressa. Mas o computador não eliminará o papel. Ao contrário do que se pensava há alguns anos, o 

computador não salvará as florestas. Aumentou o uso do papel em todo o mundo, e não apenas porque 

a cada novidade eletrônica lançada no mercado corresponde um manual de instrução, sem falar numa 

embalagem de papelão e num embrulho para presente. O computador estimula as pessoas a 

escreverem e imprimirem o que escrevem. Como hoje qualquer um pode ser seu próprio editor,  

paginador e ilustrador sem largar o mouse, a tentação de passar sua obra para o papel é quase 

irresistível.  
O Estado de S. Paulo, 31.05.2015. 

Os termos “o uso do papel” e “um manual de instrução” se identificam sintaticamente por exercerem 

nas respectivas orações a função de:  

a) objeto direto. 

b) predicativo do sujeito. 

c) objeto indireto. 

d) complemento nominal. 

e) sujeito 

 

 

8. Analise as frases a seguir: 

“O sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo.”  

“O sol brilhou um pouquinho pela manhã”.  

 

Pela ordem, os predicados das orações acima classificam-se como: 

a) nominal e verbo-nominal 

b) verbal e nominal 

c) verbal e verbo-nominal 

d) verbo-nominal e nominal 

e) verbo-nominal e verbal 

 

9. I.    Paulo está adoentado. 

II.   Paulo está no hospital. 

 

a) O predicado é verbal em I e II. 

b) O predicado é nominal em I e II. 

c) O predicado é verbo-nominal em I e II. 

d) O predicado é verbal em I e nominal em II. 

e) O predicado é nominal em I e verbal em II. 
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10. Leia o texto abaixo e responda a questão a seguir: 

Salve, lindo pendão da esperança,  

Salve, símbolo augusto da paz!  

Tua nobre presença à lembrança 

A grandeza da pátria nos traz.  

 

trecho do Hino à Bandeira – letra de Olavo Bilac – música de Francisco Braga 

 

Glossário:  

Pendão: bandeira, flâmula  

Augusto: nobre  

 

O trecho “Tua nobre presença”, no contexto em que se insere, do ponto de vista sintático, se classifica 

como  

a) predicativo do sujeito. 

b) sujeito simples. 

c) objeto indireto.  

d) aposto.  
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Gabarito 

 

1.  A  

Nas alternativas [B], [C] e [D], o verbo “ser” forma um predicado nominal, pois une -se às palavras “eterno” ,  

“difícil” e “doce”, respectivamente, para caracterizar o sujeito. No caso de [A], por outro lado, não vemos 

predicado nominal qualificados do sujeito, mas sim um predicado verbal.  

 

2.  A 

As alternativas são, respectivamente: verbo intransitivo (predicado verbal); verbo intransitivo + nome 

predicativo do sujeito (predicado verbo-nominal); verbo transitivo direto + predicativo do objeto 

(predicado verbo-nominal); verbo intransitivo (predicado verbal); verbo de ligação + nome predicativo do 

sujeito (predicado nominal); verbo de ligação + nome predicativo do sujeito (predicado nominal). 

 

3.  D 

Em “Receava que eu me tornasse rancorosa”, há o verbo de ligação “tornar-se” e predicativo do sujeito 

“rancorosa”. Assim, tem-se predicado verbal. Em “As irmãs saíram da missa assustadas”, há um verbo 

intransitivo “sair” e um predicativo do sujeito “assustadas”; portanto, predicado verbo-nominal. 

Finalmente, em “Da janela da igreja, os padres assistiam à cena”, há verbo transitivo indireto “assistir” e 

objeto direto “à cena”. Temos então um predicado verbal.  

 

4.  B 

“Aprendeu nada!”, o núcleo do predicado é o verbo, uma vez que o foco está na ação representada por 

ele “aprender”. Tem-se, portanto, um predicado verbal. “Isso [é um dom natural]” – o termo entre 

colchetes é o predicado nominal, uma vez que o núcleo é um nome, que caracteriza um sujeito “isso”, 

ligando-se a ele a partir do verbo de ligação “é”.  

 

5.  B  

Na oração “Astrogildo estava cansado”, o verbo “estar” ligar o estado de “cansado” ao Astrogildo, sendo 

assim um verbo de ligação. Já na oração “Por isso ele estava e casa”, o verbo “estar” indica a estada de 

Astrogildo em um local, sendo assim um verbo intransitivo.  

 

6.  E 

Adjuntos adverbiais não devem ser separados por vírgula; Não deve haver vírgula entre sujeito e 

predicado; Não deve haver vírgula após “um movimento afastado”, já que o que vem a seguir é parte,  

ainda, do objeto direto – “um movimento afastado da mídia pelos sucessos militares da Organização do 

Estado Islâmico”; Não pode haver vírgula entre o verbo e seu objeto direto.  

 

7.  E 

“O uso do papel” é sujeito do verbo aumentar;  já “um manual de instrução”, do verbo corresponder. 

 

8.  E 

Primeira oração: Entra: núcleo verbal. Tarde, pálido, fraco, oblíquo: predicativo do sujeito. Segunda 

oração: brilhou: núcleo verbal do predicado. 
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9.  E 

Em “Paulo está adoentado”, há um verbo de ligação e um predicativo do sujeito (adoentado), que é o 

núcleo do predicado, portanto, trata-se de um predicado nominal. Em “Paulo está no hospital”, está é o 

núcleo do predicado, portanto, trata-se de um predicado verbal. 

 

10.  B  

Ao considerar o trecho (“Tua nobre presença à lembrança; A grandeza da pátria nos traz”), percebe -se 

que o verbo, conjugado na 3ª pessoa do singular, deve apresentar como sujeito uma expressão que 

concorde com ele. Dentre as possibilidades, tanto “tua nobre presença” quanto “a grandeza da pátria”  

poderiam desempenhar as funções de sujeito simples, porém “Tua nobre presença” vem no início da 

oração.  

 

 

 


