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SINTAXE: TIPOS DE SUJEITO E DE PREDICADO

RESUMÃO
SUJEITO
-QUANTO À EXPLICITUDE
● NÃO EXISTE, PORQUE O VERBO É IMPESSOAL= INEXISTENTE
● EXISTE, MAS NÃO PODE ESTÁ CLARO E :
A) NÃO PODE SER PRECISADO = INDETERMINADO
B) PODE SER IDENTIFICADO VIA CONTEXTO= DESINENCIAL
● EXISTE E ESTÁ CLARO
- QUANTO AO NÚMERO DE NÚCLEOS:
● 1 NÚCLEO = SIMPLES
● 2 OU MAIS NÚCLEOS = COMPOSTO

PREDICADO
● COM VERBO NOCIONAL, SEMANTICAMENTE CHEIO = PREDICADO VERBAL
(O VERBO É O NÚCLEO)
● COM VERBO DE LIGAÇÃO, SEMANTICAMENTE FRACO = PREDICADO
NOMINAL (O NÚCLEO É UM NOME, O PREDICATIVO)
● COM VERBO NOCIONAL + (VERBO DE LIGAÇÃO
SUBENTENDIDO)+PREDICATIVO = PREDICADO VERBO-NOMINAL
Os verbos nocionais podem ser classificados em
● INTRANSITIVOS = não requerem complemento
● TRANSITIVOS DIRETOS = requerem complemento não introduzido por
preposição obrigatória
● TRANSITIVOS INDIRETOS = requerem complemento introduzido
obrigatoriamente por preposição
● TRANSITIVOS DIRETOS E INDIRETOS = assinalam DOIS COMPLEMENTOS,
UM DIRETO E UM INDIRETO
APLICAÇÃO A TEXTOS
Identifique tipos diferentes de sujeito e de predicado nos textos a seguir.

A um livreiro que havia comido
um canteiro de alfaces com vinagre
Gregório de Mattos Guerra
Levou um livreiro a dente
De alface todo um canteiro,
E comeu, sendo livreiro,
Desencadernadamente.
Porém, eu digo que mente
A quem disso o quer taxar;
Antes é para notar
Que trabalhou como um mouro,
Pois meter folhas no couro,
Também é encadernar.

Em seu lugar
Arrumo livros
como lembro os rostos,
de memória. Limpo livros
a me esgueirar
por estantes e frestas,
esgrima. Depois
volto a flagrar as lombadas
queimadas de luz
e de gordura dos dedos
(o corpo continua a penetrar
cada leitura).
Ali estive, aquele ali fui eu,
aqui me reencontro,
estranho antes e depois.
Ninguém fala o título:
ele mesmo
soletra a sua inclusão
e se perfila, agora convocado.
Daqui observo, perto e de rapina,
o livro que li e volta para a fila:
sua lombada erguida frente
à dúvida, que não termina.
Felipe Fortuna (In: Máquina do mundo, revista de poesia. ano 1 - número 3 - junho de 2005)

1.Na oração: “Foram chamados às pressas todos os vaqueiros da fazenda vizinha”, o núcleo do
sujeito é:
a) todos;
b) fazenda;
c) vizinha;
d) vaqueiros;
e) pressas.
2. Assinale a alternativa em que o sujeito está incorretamente classificado:
a) chegaram, de manhã, o mensageiro e o guia (sujeito composto);
b) fala-se muito neste assunto (sujeito indeterminado);
c) vai fazer frio à noite (sujeito inexistente);
d) haverá oportunidade para todos (sujeito inexistente);
e) não existem flores no vaso (sujeito inexistente).
3.Em “Éramos três velhos amigos, na praia quase deserta”, o sujeito desta oração é:
a) subentendido;
b) claro, composto e determinado;
c) indeterminado;
d) inexistente;
e) claro, simples e determinado.
4.Marque a oração em que o termo destacado é sujeito:
a) houve muitas brigas no jogo;
b) Ia haver mortes, se a polícia não interviesse;
c) faz dois anos que há bons espetáculos;
d) existem muitas pessoas desonestas;
e) há muitas pessoas desonestas.
5. Indique a única frase que não tem verbo de ligação:
a) o sol estava muito quente;
b) nossa amizade continua firme;
c) suas palavras pareciam sinceras;
d) ele andava triste;
e) ele andava rapidamente.
6. Considere a frase: “Ele andava triste porque não encontrava a companheira”, os verbos
grifados são respectivamente:
a) transitivo direto - de ligação;
b) de ligação - intransitivo;
c) de ligação - transitivo - indireto;
d) transitivo direto - transitivo indireto;
e) de ligação - transitivo direto.
7.Na praça deserta um homem caminhava - o sujeito é:
a) indeterminado;
b) inexistente;
c) simples;

d) oculto por elipse;
e) composto.
8.Na oração:”Anunciaram grandes novidades” - o sujeito é:
a) simples;
b) composto;
c) indeterminado;
d) elíptico;
e) inexistente.
9. “O toque dos sinos ao cair da noite era trazido lá da cidade pelo vento”. O termo grifado é:
a) sujeito;
b) objeto direto;
c) objeto indireto;
d) complemento nominal;
e) agente da passiva.

10.Em: “pediram-me papai e mamãe que eu fosse mais audacioso”:
a) o sujeito da primeira oração é simples e o da segunda é inexistente;
b) o sujeito da primeira oração é composto e o da segunda, é simples;
c) o sujeito da primeira oração é indeterminado e o da segunda, inexistente;
d) o sujeito da primeira oração é inexistente e o da segunda indeterminado;
e) o sujeito da primeira oração é composto e o da segunda inexistente.
11. Em: “À boca da noite a cata-piolhos rezava baixinho . . .” , o sujeito é:
a) simples;
b) composto;
c) indeterminado;
d) inexistente;
e) oculto.
12.Em qual das alternativas o verbo grifado é de ligação?
a) Quando você pára, eu continuo.
b) Amélia continua mulher de verdade.
c) Esta “droga” de relógio não anda.
d) Andei dois quilômetros a pé.
e) Nos primeiros dias aprendi as notas musicais.
13.O predicado é nominal em:
I - Você acha Cristina bonita, mamãe?
II - O mundo podia ser tranquilo.
III - “Zé Mané” não estava embriagado.
IV - O guarda noturno permanece atento a todos os perigos.
V - Os transeuntes ficaram assustados.
a) I - II - III;
b) II - III;
c) II - IV;
d) III - IV - V - II;

e) I - II - IV.
14. Em: “Bebe que é doce, papai” – a palavra grifada funciona como:
a) sujeito;
b) aposto;
c) vocativo;
d) adjunto adverbial;
e) adjunto adnominal.
15. (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.

QUESTÕES DE VESTIBULARES
1. (UFMS 2010)
Faça uma análise sintática da oração abaixo e, a seguir, assinale a(s) proposição(ões)
correta(s).
A ordem, meus amigos, é a base do governo.
1. A ordem é sujeito simples; é a base do governo é predicado nominal.
2. A expressão meus amigos é aposto.
3. A, meus, a, do governo são adjuntos adnominais.
4. é – verbo transitivo direto.
5. a base do governo é predicativo do objeto.

2.(MACKSP) Em: “ – Perdi a mala! – um diz de cara acabrunhada”, um tem a função
sintática de:
A) adjunto adnominal
B) sujeito simples
C)adjunto adverbial
D) aposto
E) numeral

3.(MackSP) Aponte a alternativa que expressa a função sintática do termo destacado:
“Parece enfermo, seu irmão”.
A)sujeito.
B)objeto direto.
C) predicativo do sujeito.
D) adjunto adverbial.

E) adjunto adnominal.
====================QUAL A FUNÇÃO DE 'ENFERMO'?
4. (MackSP) “Não se fazem motocicletas como antigamente”. O termo destacado funciona
como:
A) objeto indireto.
B) objeto direto.
C) adjunto adnominal
D) vocativo.
E) sujeito.
==================QUAL O PAPEL DO 'SE'?
(UAAM adaptada)
“Daqui estou vendo o amor
Irritado, desapontado”
(Carlos Drummond de Andrade)

Identifique a alternativa que traz, respectivamente, a classe gramatical e a função
sintática das palavras destacadas:
A) verbo – objeto direto.
B) adjetivo – predicativo.
C) Verbo – predicativo.
D) advérbio – objeto direto.
E) substantivo – predicativo.

GABARITO
1. D
2. E
3. A
4. D
5. E
6. E
7. C
8. C
9. E
10. B
11. A
12. B
13. D
14. C
15. D
1. 1 E 3
2. B
3. C
4. E (VOZ PASSIVA!)

