
SINTAXE: SUJEITO E PREDICATO

Sintaxe é diferente de morfologia a classe de palavra.

A função que
a palavra desempenha
na frase.



EXEMPLOS:

Pedro é um bom rapaz. Maria beijou Pedro.

Substantivo Substantivo
Sujeito (sintaxe) Objeto direto (sintaxe)



Para que a oração tenha significado, são necessários alguns termos
básicos: os termos essenciais.

A oração possui dois termos essenciais, o sujeito e o predicado.

Sujeito: termo sobre o qual o restante da oração diz algo.

Por Exemplo:

As praias estão cada vez mais poluídas.

Sujeito



Predicado: termo que contém o verbo e informa algo sobre o 
sujeito.

Por Exemplo:

As praias estão cada vez mais poluídas.
Predicado



POSIÇÃO DE SUJEITO NA ORAÇÃO

Dependendo da posição de seus termos, a oração pode estar:

Na ordem direta: o sujeito aparece antes do predicado.

Por exemplo:

As crianças brincavam despreocupadas.

Sujeito Predicado



Na Ordem Inversa: o sujeito aparece depois do predicado.

Brincavam despreocupadas as crianças.

Predicado Sujeito

Sujeito no Meio do Predicado:

Despreocupadas, as crianças brincavam.

Predicado Sujeito Predicado



TIPOS DE SUJEITO

a) Simples
Apresenta apenas um núcleo ligado diretamente ao verbo.

Núcleo do sujeito é a palavra mais importante do
sujeito. Pode ser representado por um substantivo, um
pronome substantivo ou uma palavra substantiva. Não
é introduzido por preposição.

Por exemplo:
A rua estava deserta.



Observação: não se deve confundir sujeito simples com a
noção de singular. Diz-se que o sujeito é simples quando o
verbo da oração se refere a apenas um elemento, seja ele
um substantivo (singular ou plural), um pronome, um
numeral ou uma oração subjetiva.

Por exemplo:

Os meninos estão gripados.

Todos cantaram durante o passeio.



b) Composto

Apresenta dois ou mais núcleos ligados diretamente ao

verbo.

Tênis e natação são ótimos exercícios físicos.



c) Desinencial

Ocorre quando o sujeito não está explicitamente representado na

oração, mas pode ser identificado.

Por Exemplo: Dispensamos todos os funcionários.

Nessa oração, o sujeito é implícito e determinado, pois está indicado

pela desinência verbal -mos.

Observação: o sujeito implícito também é chamado de sujeito

elíptico, subentendido. Antigamente era denominado sujeito oculto.



d) Indeterminado

É aquele que, embora existindo, não se pode determinar nem pelo contexto, nem pela
terminação do verbo.

Uma das formas de indeterminar o sujeito é colocar verbo na 3ª pessoa do
plural:

O verbo é colocado na terceira pessoa do plural, sem que se refira a
nenhum termo identificado anteriormente (nem em outra oração):

Por exemplo:

Procuraram você por todos os lugares.

Estão pedindo seu documento na entrada da festa.



e) Oração sem sujeito ou Sujeito Inexistente

Uma oração

sem sujeito é formada apenas pelo predicado e articula-se a partir de um verbo impessoal.
Observe a estrutura destas orações:

É possível constatar que essas orações não têm sujeito. Constituem a enunciação pura
e absoluta de um fato, através do predicado. O conteúdo verbal não é atribuído a
nenhum ser, a mensagem centra-se no processo verbal. Os casos mais comuns de
orações sem sujeito da língua portuguesa ocorrem com:

Sujeito Predicado



a) Verbos que exprimem fenômenos da natureza:

Nevar, chover, ventar, gear, trovejar, relampejar, amanhecer, anoitecer,
etc.

Por exemplo:

Choveu muito no inverno passado.

Amanheceu antes do horário previsto.

Observação: quando usados na forma figurada, esses verbos podem 
ter sujeito determinado ou sujeito simples.

Por exemplo:

Choviam crianças na distribuição de brindes. (crianças=sujeito)
Já amanheci cansado. (eu=sujeito)



b) Verbos ser, estar, fazer e haver, quando usados para
indicar uma ideia de tempo ou fenômenos meteorológicos:

Ser: É noite. (Período do dia)

Eram duas horas da manhã. (Hora)

Obs.: ao indicar tempo, o verbo ser varia de acordo com a
expressão numérica que o acompanha. (É uma hora/ São nove
horas)

Hoje é (ou são) 15 de março. (Data)



Estar: Está tarde. (Tempo)

Está muito quente.(Temperatura)

Fazer: Faz dois anos que não vejo meu pai. (Tempo
decorrido)

Fez 39° C ontem. (Temperatura)

Haver: Não a vejo há anos. (Tempo decorrido)
Havia muitos alunos naquela aula.

(Verbo Haver significando existir)



Atenção: Com exceção do verbo ser, os verbos impessoais devem ser
usados SEMPRE NA TERCEIRA PESSOA DO SINGULAR. Devemos ter
cuidado com os verbos fazer e haver usados impessoalmente: não é
possível usá-los no plural.

Por Exemplo: Faz muitos anos que nos conhecemos.
Deve fazer dias quentes na Bahia.

Veja outros exemplos:

Há muitas pessoas interessadas na reunião.
Houve muitas pessoas interessadas na reunião.
Havia muitas pessoas interessadas na reunião.
Haverá muitas pessoas interessadas na reunião.
Deve ter havido muitas pessoas interessadas na reunião.
Pode ter havido muitas pessoas interessadas na reunião.



OBS: O SUJEITO NUNCA É INTRODUZIDO POR UMA
PREPOSIÇÃO.

EXERCÍCIOS LIVRO DO CEREJA PÁGINA 119 À 125.

EXERCÍCIOS LIVRO DESCOBRINDO A GRAMÁTICA PÁGINA 31 À 35.


