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PREDICAÇÃO
VERBAL

VERBO
de LIGAÇÃO

NOCIONAL
INDICA AÇÃO OU FATO

INDICA ESTADO
SER, ESTAR, PERMANECER, FICAR,
CONTINUAR, PARECER, TORNAR-SE,
ANDAR VIVER E VIRAR

TRANSITIVO

INTRANSITIVO

PRECISA DE
COMPLEMENTO

NÃO PRECISA DE
COMPLEMENTO

DIRETO

INDIRETO

SEM
PREPOSIÇÃO.

COM
PREPOSIÇÃO.

DIRETO E
INDIRETO
COM E SEM PREP.

PREDICAÇÃO VERBAL
É o estudo do comportamento do verbo na oração. É a partir da
predicação verbal que analisamos se ocorre ação ou fato, se existe
qualidade, estado ou modo de ser de sujeito.

O motoqueiro faleceu no acidente.
VI

O juiz fez suspense durante todo o processo.
VTD

O professor necessitou de suas anotações.
VTI

O professor comunicou os alunos sobre o resultado da prova.
VTDI

Ela permaneceu quieta durante a aula.
VL

A predicação de um verbo depende do
contexto de uso!

A mulher chorou lágrimas de desespero.
VTD

O homem doente quase não come.
VI

A predicação de um VERBO de ESTADO (ligação)
depende do contexto em que ele ocorre, podendo
ser empregado intransitivamente.
NÚCLEO DO
SUJEITO

NÚCLEO DO
PREDICADO

Nós estávamos na sala de jantar.
VI

SUJEITO

PREDICADO

SIMPLES

VERBAL
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SAIBA AS PREPOSIÇÕES DE
COR!!!!

A , ANTE, ATÉ, APÓS, COM,
CONTRA, DE, DESDE, EM,
ENTRE, PARA, PER,
PERANTE, POR, SEM, SOB,
SOBRE, TRÁS.
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TIPOS DE PREDICADO
O predicado verbal constitui-se de um VERBO
ou LOCUÇÃO VERBAL que expressa a ideia de
ação. Este verbo pode ser transitivo ou
intransitivo.

1 – PREDICADO
VERBAL

O NÚCLEO do PREDICADO VERBAL é o VERBO (que
é chamado de significativo), pois traz em si a ideia
de ação.

A

NÚCLEO DO
SUJEITO

NÚCLEO DO
PREDICADO

Fuvest

soltou o gabarito oficial.
VERBO
DE
AÇÃO

SUJEITO

PREDICADO

SIMPLES

VERBAL
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É formado por um verbo de ligação e
um PREDICATIVO do sujeito. O pred.
nominal nos INFORMA algo a respeito
do sujeito. Indica um estado ou uma
qualidade do sujeito.

2 – PREDICADO
NOMINAL

NÚCLEO DO
SUJEITO

O réu

NÚCLEO DO
PREDICADO

estava nervoso durante o julgamento.
VL

ADJETIVO

SUJEITO

PREDICADO

SIMPLES

NOMINAL

O núcleo do PREDICADO NOMINAL é sempre um NOME, pois é a palavra que
indica o estado do sujeito, mas esta informação está no PREDICADO da oração.
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É formado por um verbo significativo
(ação) mais o predicativo.
O pred. verbo-nominal nos dá 2
informações:

3 – PREDICADO
VERBO-NOMINAL

VISÃO DINÂMICA
DO FATO
(VERBO DE AÇÃO)

ESTADO EM QUE SE
ENCONTRA O SUJ. OU
O COMP. VERBAL

VERBO INTRANSITIVO + PREDICATIVO DO SUJEITO
NÚCLEO DO
SUJEITO

O professor

NÚCLEO DO
PREDICADO

NÚCLEO DO
PREDICADO

chegou ofegante à sala de aula.
VERBO
DE
AÇÃO

ADJETIVO

SUJEITO
SIMPLES
PREDICADO
VERBO-NOMINAL
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VERBO TRANSITIVO + OBJETO + PREDICATIVO DO OBJETIVO
NÚCLEO DO
PREDICADO

NÚCLEO DO
SUJEITO

NÚCLEO DO
PREDICADO

O juiz de 1ª instância considerou o réu inocente.
VTD

OD

PRED. DO
OBJETO

SUJEITO
SIMPLES

PREDICADO
VERBO-NOMINAL

VERBO TRANSITIVO + OBJETO + PREDICATIVO DO SUJEITO
NÚCLEO DO
SUJEITO

A banda

NÚCLEO DO
PREDICADO

NÚCLEO DO
PREDICADO

tocou emocionada aquela famosa canção.
VTD

PRED. DO
SUJEITO

OD

SUJEITO

SIMPLES

PREDICADO
VERBO-NOMINAL
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Principais VTD que exigem qualidade para o objeto (predicativo
do objeto): considerar, julgar, achar, supor, tornar, eleger,
nomear, chamar, apelidar, xingar e outros equivalentes.

Nomearam meu pai

presidente

OD

Ela

da

empresa.

PREDICATIVO DO OBJETO

considerou-se
VERBO
PRONOMINAL

elogiada.
PREDICATIVO
DO OBJETO

Vários gramáticos consideram que ocorre predicativo do objeto
indireto apenas com o verbo chamar, significando “cognominar”,
“atribuir um nome a”.

Chamou-lhe idiota.
OI

PREDICATIVO DO OBJETO
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TRANSITIVDADE DO VERBO CHAMAR
Chamar é transitivo direto no sentido de convocar, solicitar a
atenção ou a presença de.
Por favor, chame o diretor.
Por favor, chame-o.
Chamar no sentido de denominar, apelidar pode apresentar
objeto direto ou indireto, ao qual se refere sempre um
predicativo (do objeto) preposicionado ou não.
A plateia chamou o cantor desafinado. (VTD + OD + PRED. OBJ)
A plateia chamou o cantor de desafinado. (VTD + OD + PRED. OBJ)
A plateia chamou ao cantor desafinado. (VTI + OI + PRED. OBJ)
A plateia chamou ao cantor de desafinado. (VTI + OI + PRED. OBJ)
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EXERCITANDO
(UFU-MG)

“O sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo.”
“O sol brilhou um pouquinho pela manhã”.
Pela ordem, os predicados das orações acima classificam-se
como:
a) nominal e verbo-nominal
b) verbal e nominal
c) verbal e verbo-nominal

d) verbo-nominal e nominal
e) verbo-nominal e verbal
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EXERCITANDO
(Unimep – SP)
I. Paulo está adoentado.
II. Paulo está no hospital.

a. O predicado é verbal em I e II.

b. O predicado é nominal em I e II.
c. O predicado é verbo-nominal em I e II.
d. O predicado é verbal em I e nominal em II.
e. O predicado é nominal em I e verbal em II.
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EXERCITANDO
(MACK)

Em “E quando o brotinho lhe telefonou, dias
depois, comunicando que estudava o modernismo, e dentro do
modernismo sua obra, para que o professor lhe sugerira contato pessoal
com o autor, ficou assanhadíssimo e paternal a um tempo”, os verbos
assinalados são, respectivamente:
a) transitivo direto, transitivo indireto, de ligação, transitivo direto e indireto
b) transitivo direto e indireto, transitivo direto, transitivo indireto, de ligação
c)transitivo indireto, transitivo direto e indireto, transitivo direto, de ligação
d) transitivo indireto, transitivo direto, transitivo direto e indireto, de ligação

e) transitivo indireto, transitivo direto e indireto, de ligação, transitivo direto
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EXERCITANDO
(PUC-PR) Sobre o exemplo: "A lua brilhou alegre no céu", afirmamos que:
I. O verbo brilhar é intransitivo.
II. O verbo brilhar é transitivo direto.

III. O verbo brilhar é transitivo indireto.
IV. O predicado é nominal.
V. O predicado é verbal.
VI. O predicado é verbo-nominal.
a) Estão corretas I e VI.
b) Estão corretas I e V.
c) Estão corretas II e V.
d) Está correta apenas IV.

e) Estão corretas III e VI.
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EXERCITANDO

(MACK-SP)

No período: "O homem andava triste porque não

conseguiu que seu irmão lhe desse apoio naquela difícil empresa",
os verbos andar, conseguir e dar classificam-se, respectivamente, em:

a) intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto.
b) de ligação, transitivo direto, transitivo direto e indireto.
c) de ligação, transitivo direto e indireto, transitivo direto e indireto
d) transitivo direto, transitivo direto, transitivo direto e indireto.
e) intransitivo, transitivo direto, transitivo direto.
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