
PREDICADO

Predicado é aquilo que se declara a respeito do
sujeito. Nele é obrigatória a presença de um verbo ou
locução verbal.

Quando se identifica o sujeito de uma oração, identifica-
se também o predicado.



PREDICADO VERBAL

Apresenta as seguintes características:

a) Tem um verbo como núcleo;
b) Não possui predicativo do sujeito;
c) Indica ação.

Por exemplo:
Eles revelaram toda a verdade para a filha.

Predicado Verbal



Para ser núcleo do predicado verbal, é necessário que o verbo
seja significativo, isto é, que traga uma ideia de ação. Veja os exemplos abaixo:

• O dia clareou. (núcleo do predicado verbal = clareou)
• Chove muito nos estados do sul do país. (núcleo do predicado verbal

= Chove)
• Ocorreu um acidente naquela rua. (núcleo do predicado verbal = Ocorreu)



TRANSITIVIDADE VERBAL
Verbo intransitivo (VI)

É aquele que traz em si a ideia completa da ação, sem necessitar, portanto, de um
outro termo para completar o seu sentido. Sua ação não transita.

Por exemplo: O avião caiu.

O verbo cair é intransitivo, pois encerra um significado completo. Se desejar, o
falante pode acrescentar outras informações, como:

• local: O avião caiu sobre as casas da periferia.
• modo: O avião caiu lentamente.
• tempo: O avião caiu no mês passado.
Essas informações ampliam o significado do verbo, mas não são necessárias para
que se compreenda a informação básica.



Verbo transitivo
É o verbo que vem acompanhado por complemento: quem sente,
sente algo; quem revela, revela algo a alguém. O sentido desse verbo
transita, isto é, segue adiante, integrando-se aos complementos, para
adquirir sentido completo. Veja:

S. Simples Predicado
As crianças precisam de carinho.

1 2
1= Verbo Transitivo
2= Complemento Verbal (Objeto)



O verbo transitivo pode ser:

a) Transitivo Direto: é quando o complemento vem ligado ao
verbo diretamente, sem preposição obrigatória.

Por Exemplo:

Nós escutamos nossa música favorita.
1 2

1= Verbo Transitivo Direto.
2= Objeto direto.



b) Transitivo Indireto: é quando o complemento vem ligado
ao verbo indiretamente, com preposição obrigatória.

Por Exemplo:

Eu gosto de sorvete.

1 2
1 = Verbo transitivo indireto.
2 = Objeto indireto.

de= preposição



c) Transitivo Direto e Indireto: é quando a ação contida no verbo
transita para o complemento direta e indiretamente, ao mesmo
tempo.

Por Exemplo:

Ela contou tudo ao namorado.
1 2 3

1= Verbo transitivo direto e indireto ou bitransitivo.
2= Objeto direto.
3= Objeto indireto.

a= preposição



EXERCÍCIOS LIVRO DESCOBRINDO A GRAMÁTICA PÁGINAS 100 E 
101.
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