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PREDICATIVO DO SUJEITO

• Está no predicado e qualifica o sujeito.

• Aparece no predicado nominal e no verbo-nominal.

Ex1: Todos estavam satisfeitos.

sujeito VL predicativo do sujeito

Ex2: Todos dormiram satisfeitos.

sujeito VI predicativo do sujeito

-> predicado nominal

-> predicado verbo-nominal



• O núcleo do predicativo do sujeito pode ser, morfologicamente,

um ADJETIVO, um SUBSTANTIVO, um PRONOME ou um

NUMERAL. Veja:

• Ex1: Eu não sou LEGAL.

• Ex2: Eu não sou ALUNA.

• Es3: Eu não sou VOCÊ.

• Ex4: Eu não sou DUAS.

Todos os termos 
sublinhados são, 
sintaticamente, 
predicativos do 

sujeito.



ATENÇÃO: o verbo virar, se indicar ação, não é de ligação.

Ex: Quando eu virar a cadeira, você poderá se sentar.

VTD OD

MAIS EXEMPLOS:



GENTE,

MAIS EXEMPLOS:



Observe os termos destacados das opções que se seguem e identifique a
alternativa que apresenta a classificação correta da função sintática.
• Naquela época, ele ainda obedecia aos pais.
• Ele era considerado o melhor da turma.
• Não havia reclamações contra ela.

a) objeto indireto – sujeito – predicativo do sujeito.
b) objeto indireto – objeto direto – sujeito
c) objeto direto – predicativo do sujeito – objeto direto
d) objeto indireto – objeto direto – objeto indireto
e) objeto indireto – predicativo do sujeito – sujeito.

EXERCÍCIOS



(UFPI) “Todos saíram sorridentes” / “ Eles discordam do modelo
proposto”. Os termos destacados, quanto à função sintática, são,
respectivamente:

a) adjetivo – objeto indireto
b) predicativo do sujeito – objeto indireto
c) adjetivo – agente da passiva
d) predicativo do sujeito – objeto direto preposicionado.
e) predicativo do sujeito – agente da passiva.

EXERCÍCIOS



Classifique os termos retirados da tirinha:
EXERCÍCIOS

A) em coelhinho da Páscoa
B) ovos
C) uma galinha da Páscoa

RESPOSTAS
A) objeto indireto
B) objeto direto
C) predicativo do sujeito



EXERCÍCIOS
Transcreva o predicativo do sujeito usado no texto abaixo.

RESPOSTA:
O predicativo do sujeito é: a prática de 
ação de violência física ou psicológica. 



EXERCÍCIOS

Assinale as opções em que o termo em destaque tem a função de agente

da passiva:

a) ( ) Eu ouvi a notícia pelo rádio.

b) ( ) Ela era apaixonada pelo livro.

c) ( ) O espaço foi alugado para a festa.

d) ( ) Tudo foi levado pela correnteza.

e) ( ) O livro foi lido pelo aluno.



EXERCÍCIOS
Passe as orações para a voz passiva e identifique a que classe de palavras pertence o

núcleo do agente da passiva.

a) Os membros do júri deram a sentença.

A sentença foi dada pelos membros do júri. Substantivo

b) Todos reconheceram o culpado.

O culpado foi reconhecido por todos. Pronome

c) Os dois identificaram-no.

Ele foi identificado pelos dois. Numeral

d) Quem fez a denúncia?

A denúncia foi feita por quem? Pronome



Assinale o item que não apresenta agente da passiva:

a) Todos os vizinhos foram acordados pelo barulho.

b) Os alunos foram auxiliados pela professora.

c) A enxurrada descia pela avenida com violência.

d) A casa está cercada pelos policiais.

EXERCÍCIOS


