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Funções sintáticas: sujeito (tipos) 

 

Resumo 
 

Tipos de sujeito 

I) Casos de determinação 

Em casos nos quais há determinação do sujeito, podemos identificar (direta ou indiretamente) com quem o 

verbo concorda. Vejamos, então, os casos de determinação do sujeito:  

 

a) Simples - quando apresenta apenas um núcleo. 

Ex.: Bianca nasceu em 1999. 

       Muitos indivíduos preferem doce a salgado. 

       O sofá azul é muito confortável. 

Obs.: Os termos sublinhados são sujeitos das orações, e as partes em negrito são os núcleos do sujeito. 

 

b) Composto - quando possui mais de um núcleo.  

• Mais de um substantivo. Ex.: As vozes e os passos aproximam-se. 

• Mais de um pronome. Ex.: Você e eu sabemos a matéria da prova. 

• Mais de uma palavra ou expressão substantivada: Ex.: Quantos mortos e feridos não me 
precederam ali. 

• Mais de uma oração substantiva: Ex.: Era melhor esquecer o nó e pensar numa cama igual à de seu 
Tomás da bolandeira. 

 

c) Desinencial (elíptico/oculto) - quando não está explícito na oração, mas pode ser percebido: 

• Pela desinência verbal. Ex.: Ficamos abalados com o acidente. (sujeito “nós”, desinência “-mos”). 

                                          Ex.: Dormi muito tarde ontem. (sujeito “eu”). 

• Sujeito mencionado anteriormente em outra oração. Ex.: (1) Ricardo e Pedro são funcionários de 

uma empresa de energia elétrica. (2) Desde que foram aprovados no processo, têm o hábito de ir à 

academia depois do trabalho. (Na oração 1, o sujeito está explícito (Ricardo e Pedro); em 2, o verbo 

“foram” retoma o sujeito expresso na oração anterior). 

 

d) Sujeito oracional - quando o núcleo é um verbo, e, então, o sujeito é uma oração. 

Ex.: Fazer dietas nem sempre é saudável. 

       É necessário que todos tenham conhecimento sobre o corpo. 

       Ir ao médico com frequência é importante. 
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II) Casos de indeterminação 

Nesses casos, não conseguimos identificar o sujeito verbal, ainda que a ação seja praticada ou sofrida por 

alguém.  

Obs.: Por vezes, a indeterminação do sujeito é um recurso estilístico utilizado para tomar distanciamento do 

que está sendo dito. Vejamos o exemplo: “Falaram mal de você na reunião”. Nessa oração, houve a intenção 

de não especificar quem foi o sujeito da ação verbal. 

Veremos, então, os casos de indeterminação do sujeito: 

a) Por meio do uso da 3ª pessoa do plural (de forma descontextualizada)  

Ex.: Subiram no terraço e fizeram muita sujeira no fim de semana. 

       Disseram que o Daniel seria demitido. 

       Bruna, ligaram para você. (Obs.: “Bruna” não é sujeito, mas sim vocativo). 
 

b) Por meio do pronome inderteminador de sujeito “SE” 

Ex.: Vive-se apreensivamente no Rio de Janeiro. 

       Precisa-se de funcionário. 

      Aqui, se é tratado como animal. 

 

IMPORTANTE! 

“SE” (indeterminador de sujeito) x “SE” (partícula apassivadora) 

A partícula “SE” só funciona como índice de indeterminação do sujeito quando vem acompanhada de verbo 

intransitivo (VI), verbo transitivo indireto (VTI), verbo de ligação (VL) ou verbo transitivo direto com objeto 

preposicionado. É importante que saibamos disso, pois, frequentemente, o “se” indeterminador de sujeito 

pode ser confundido com a partícula “se” apassivadora, responsável por indicar que a oração está na voz 

passiva sintética. Quando o “se” é particula apassivadora, acompanha verbos transitivos diretos (VTD). 

Vejamos exemplos: 

• Necessita-se de ajuda para a festa de natal. (VTI – sujeito indeterminado) 

• Frequentemente, se é irresponsável na juventude. (VL – sujeito indeterminado) 

• Vive-se muito bem aqui. (VI – sujeito indeterminado) 

• Adora-se a Deus. (VTD com objeto preposicionado – sujeito indeterminado) 

• Aluga-se carros. (VTD – voz passiva sintética) 

Uma dica interessante é tentar transformar a oração na voz passiva analítica. Quando a partícula “se” é 
indeterminadora de sujeito, isso não é possível. 

Ex.: Ajuda é necessitada para a festa de natal. / Carros são alugados. 

c) Por meio do infinitivo impessoal 

Ex.: Não correr! 

       Mudar o mundo é uma responsabilidade coletiva. (O sujeito do verbo “é” é oracional - “mudar o mundo” 
-; mas o sujeito do verbo “mudar” é indeterminado). 
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III) Casos de sujeito inexistente ou orações sem sujeito 

Não há sujeito verbal, nesses casos, pois é impossível definir um agente para a ação verbal. Dessa forma, 
teremos orações com verbos impessoais e, por isso, o verbo será conjugado sempre na 3ª pessoa do 
singular.  

Vejamos os casos: 

a) Verbos que indiquem fenômenos da natureza. 

Ex.: Choveu bastante 

       Anoitece cedo no inverno.  

       Ventou antes da tempestade. 

 

ATENÇÃO! 

Observe a seguinte estrutura:  

• Chovem oportunidades para aqueles que se dedicam. 

Nesse caso, o verbo chover está no plural e o sujeito da frase é “oportunidades”, pois o sentido do verbo é 

metafórico (não se trata, literalmente, de chuva – fenômeno natural). Aqui, a ideia é de que há muitas 

oportunidades para quem se dedica.  

 

b) Verbos que indicam tempo decorrido ou clima. 

Ex.: Estava frio em São Paulo. 

       Faz cinco horas que não como. 

       Há anos que não a vejo. 

       É meio dia. 

 

c) Verbo “haver” com sentido de existir 

Ex.: Haverá outras oportunidades para ele. 

       Havia muitos candidatos para a vaga. 

 

Obs.: O verbo “haver” com sentido de existir é impessoal e, portanto, fica sempre na 3ª pessoa do singular. 

No entanto, o verbo “existir” é pessoal e, por isso, deve sempre concordar com o sujeito. 

Ex.: Existem diversos problemas relacionados à saúde.  
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Exercícios 

 

1. Assinale o sujeito do verbo “forjar” no período abaixo.  

“Chama atenção das pessoas atentas, cada vez mais, o quanto se forjam nos meios de comunicação 

modelos de comportamento ao sabor de modismos lançados pelas celebridades do momento.” 

a) meios de comunicação 

b) modelos de comportamento 

c) modismos 

d) celebridades do momento 

e) pessoas atentas 

 

 

Texto para as questões (2) e (3): 

Queria dizer aqui o fim do Quincas Borba, que adoeceu também, ganiu infinitamente, fugiu desvairado em 

busca do dono, e amanheceu morto na rua, três dias depois. – Eia! chora os dous recentes mortos, se 

tens lágrimas. Se só tens riso, ri-te! É a mesma cousa. O Cruzeiro, que a linda Sofia não quis fitar, como 

lhe pedia Rubião, está assaz alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. 
(Machado de Assis) 

2. (FAAP) “é provável que me perguntes”. O sujeito do verbo “ser” é: 

a) “ele”. 

b) inexistente. 

c) “que”. 

d) “que me perguntes”. 

e) indeterminado. 

 

 

3. “e amanheceu morto na rua, três dias depois” 

A gramática prevê casos em que a oração não possui sujeito. Com base nisso, o trecho acima 

a) reitera essa norma da língua. 

b) subverte essa lógica gramatical. 

c) exemplifica essa previsão normativa. 

d) utiliza poeticamente essa prescrição. 

e) emprega essa orientação coloquialmente. 

 

 

4. Nas seguintes orações: 

“Pede-se silêncio.” 

“A caverna anoitecia aos poucos.” 

“Fazia um calor tremendo naquela tarde.” 

 

O sujeito se classifica respectivamente como: 

a) indeterminado, inexistente, simples 

b) oculto, simples, inexistente 

c) inexistente, inexistente, inexistente 

d) oculto, inexistente, simples 

e) simples, simples, inexistente 
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5. (PUC) Em “O que há entre a vida e a morte?”, é correto afirmar que 

a) O sujeito do verbo “haver” é o pronome interrogativo “que”. 

b) há uma oração sem sujeito. 

c) o sujeito está oculto. 

d) o sujeito é indeterminado. 

e) o sujeito é “uma curta ponte.” 

 

 

6. "Há uma gota de sangue em cada poema." 

Nesse verso do famoso escritor Mário de Andrade, fica evidente um aspecto contraditório a respeito 
de um conceito comumente visto nas aulas de língua portuguesa. O verso lido demonstra que nem 
toda oração 

a) apresenta sujeito explícito. 

b) manifesta predicado. 

c) se organiza na ordem direta. 

d) confirma a essencialidade do sujeito. 

e) privilegia o verbo como núcleo do predicado. 

 

 

7. (UNIFESP) Um sarau é o bocado mais delicioso que temos, de telhado abaixo. Em um sarau todo o 

mundo tem que fazer. O diplomata ajusta, com um copo de champagne na mão, os mais intrincados 

negócios; todos murmuram, e não há quem deixe de ser murmurado. O velho lembra-se dos minuetes 

e das cantigas do seu tempo, e o moço goza todos os regalos da sua época; as moças são no sarau 

como as estrelas no céu; estão no seu elemento: aqui uma, cantando suave cavatina, eleva-se vaidosa 

nas asas dos aplausos, por entre os quais surde, às vezes, um bravíssimo inopinado, que solta de lá 

da sala do jogo o parceiro que acaba de ganhar sua partida no écarté, mesmo na ocasião em que a 

moça se espicha completamente, desafinando um sustenido; daí a pouco vão outras, pelos braços de 

seus pares, se deslizando pela sala e marchando em seu passeio, mais a compasso que qualquer de 

nossos batalhões da Guarda Nacional, ao mesmo tempo que conversam sempre sobre objetos 

inocentes que movem olhaduras e risadinhas apreciáveis. Outras criticam de uma gorducha vovó, que 

ensaca nos bolsos meia bandeja de doces que veio para o chá, e que ela leva aos pequenos que, diz, 

lhe ficaram em casa. Ali vê-se um ataviado dandy que dirige mil finezas a uma senhora idosa, tendo 

os olhos pregados na sinhá, que senta-se ao lado. Finalmente, no sarau não é essencial ter cabeça 

nem boca, porque, para alguns é regra, durante ele, pensar pelos pés e falar pelos olhos. 

E o mais é que nós estamos num sarau. Inúmeros batéis conduziram da corte para a ilha de... senhoras 

e senhores, recomendáveis por caráter e qualidades; alegre, numerosa e escolhida sociedade enche a 

grande casa, que brilha e mostra em toda a parte borbulhar o prazer e o bom gosto. 

Entre todas essas elegantes e agradáveis moças, que com aturado empenho se esforçam para ver 

qual delas vence em graças, encantos e donaires, certo sobrepuja a travessa Moreninha, princesa 

daquela festa. 
(Joaquim Manuel de Macedo. A Moreninha, 1997.) 

Assinale a alternativa em que a eliminação do pronome em destaque implica, contextualmente, 
mudança do sujeito do verbo. 
a) Ali vê-se um ataviado dandy [...]. 

b) [...] aqui uma, cantando suave cavatina, eleva-se vaidosa nas asas dos aplausos [...]. 

c) O velho lembra-se dos minuetes e das cantigas do seu tempo [...]. 

d) [...] mesmo na ocasião em que a moça se espicha completamente [...]. 

e) [...] daí a pouco vão outras, pelos braços de seus pares, se deslizando pela sala [...]. 
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Texto para as questões (8) e (9): 

 

      A variação linguística é uma realidade que, embora razoavelmente bem estudada pela sociolinguística, 

pela dialetologia e pela linguística histórica, provoca, em geral, reações sociais muito negativas. O senso 

comum tem escassa percepção de que a língua é um fenômeno heterogêneo, que alberga grande variação e 

está em mudança contínua. Por isso, costuma folclorizar a variação regional; demoniza a variação social e 

tende a interpretar as mudanças como sinais de deterioração da língua. O senso comum não se dá bem com 

a variação linguística e chega, muitas vezes, a explosões de ira e a gestos de grande violência simbólica 

diante de fatos de variação. Boa parte de uma educação de qualidade tem a ver precisamente com o ensino 

de língua – um ensino que garanta o domínio das práticas socioculturais de leitura, escrita e fala nos espaços 

públicos. E esse domínio inclui o das variedades linguísticas historicamente identificadas como as mais 

próprias a essas práticas – isto é, as variedades escritas e faladas que devem ser identificadas como 

constitutivas da chamada norma culta. Isso pressupõe, inclusive, uma ampla discussão sobre o próprio 

conceito de norma culta e suas efetivas características no Brasil contemporâneo. 

       Parece claro hoje que o domínio dessas variedades caminha junto com o domínio das respectivas 

práticas socioculturais. Parece claro também, por outro lado, que não se trata apenas de desenvolver uma 

pedagogia que garanta o domínio das práticas socioculturais e das respectivas variedades linguísticas. 

Considerando o grau de rejeição social das variedades ditas populares, parece que o que nos desafia é a 

construção de toda uma cultura escolar aberta à crítica da discriminação pela língua e preparada para 

combatê-la, o que pressupõe uma adequada compreensão da heterogeneidade linguística do país, sua 

história social e suas características atuais. Essa compreensão deve alcançar, em primeiro lugar, os próprios 

educadores e, em seguida, os educandos. 

       Como fazer isso? Como garantir a disseminação dessa cultura na escola e pela escola, considerando 

que a sociedade em que essa escola existe não reconhece sua cara linguística e não só discrimina 

impunemente pela língua, como dá sustento explícito a esse tipo de discriminação? Em suma, como 

construir uma pedagogia da variação linguística? 
(Adaptado de: ZILLES, A. M; FARACO, C. A. Apresentação. In: ZILLES, A. M; FARACO, C. A, orgs., 

Pedagogia da variação linguística: língua, diversidade e ensino. São Paulo: Parábola, 2015.) 

 

8. (UFRGS 2016 Adaptada) As formas verbais, extraídas do primeiro parágrafo, fazem referência ao 

mesmo sujeito em: 

a) “tem (escassa percepção)”, “demoniza” e “tende”. 

b) “tem (escassa percepção)”, “está” e “costuma”. 

c) “alberga”, “está” e “costuma”. 

d) “alberga”, “dá” e “chega”. 

e) “está”, “dá” e “chega”. 

 

9. No segundo parágrafo, a forma verbal “Parece” flexiona-se na terceira pessoa do singular, pois 

a) respeita a impessoalidade do verbo. 

b) refere-se ao sujeito desinencial. 

c) concorda com o sujeito oracional. 

d) constitui exceção às normas gramaticais. 

e) segue um padrão estilístico do autor. 
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10. Em relação a frase: “Precisa-se de trabalhadores”, indique a alternativa incorreta. 

a) sujeito indeterminado. 

b) “de trabalhadores” é objeto indireto. 

c) “se” é índice de indeterminação do sujeito. 

d) A frase é ativa de sujeito indeterminado. 

e) A frase é passiva. 
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Gabarito 
 

1. B 

A expressão “modelos de comportamento” é sujeito de “se forjam”. 

 

2. D 

Se substituirmos a oração “que me perguntes” por “isso”, teremos a construção “É provável isso.”; assim, 

fica claro que o verbo “É” concorda com o sujeito “isso” (= “que me perguntes”). 

 

3. B 

Se voltarmos ao texto, percebemos que o sujeito do verbo “amanhecer” é Quincas Borba. Dessa forma, 

temos um caso de sujeito simples (e não de sujeito inexistente).  

 

4. E 

Na primeira, temos sujeito paciente “silêncio”; na segunda, sujeito “simples caverna”; na terceira, temos 

sujeito inexistente porque o verbo “fazer” está indicando fenômeno da natureza. 

 

5. B 

Verbo “haver” com sentido de existir não possui sujeito. 

 

6. D 

Verbo “haver” com sentido de existir/ocorrer não possui sujeito: é impessoal. Dessa forma, refuta-se a 

ideia de que o sujeito é um termo essencial como é o predicado. 

 

7. A 

A frase apresentada na alternativa A está na voz passiva sintética. Dessa forma, “um ataviado dandy” 

desempenha a função de sujeito paciente. Se tirássemos o “se”, “um ataviado dandy” funcionaria como 

objeto direto do verbo “ver”. 

 

8. A 

O sujeito ao qual as formas verbais “tem”, “demoniza” e “tende” se referem é “senso comum”. 

 

9. C 

O verbo “Parece” tem sujeitos oracionais: “que o domínio dessas variedades caminha junto com o 

domínio das respectivas práticas socioculturais” e “que não se trata apenas de desenvolver uma 

pedagogia que garanta o domínio das práticas socioculturais e das respectivas variedades linguísticas”. 

 

10. E 

A frase em questão está na voz ativa e se trata de uma caso de indeterminação do sujeito, pois temos 

um verbo transitivo indireto (precisar). Por isso, a única afirmação incorreta está na letra E. 

 


