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1. DIFERENÇA ENTRE FRASE, ORAÇÃO E PERÍODO.

2. ESTUDO DOS TERMOS ESSENCIAS DA ORAÇÃO

3. EXERCÍCIOS.



PERÍODO SIMPLES

PROF. FERNANDO SANTOS
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FRASE

É todo enunciado capaz de transmitir, de traduzir sentidos completos em 
um contexto de comunicação, de interação verbal.

Ex.: Socorro!
Ex.: Mas que coisa terrível!
Ex.: Quanta bagunça...
Ex.: Que tragédia!
Ex.: Amanhã não poderei levantar.
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ORAÇÃO

Enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se, obrigatoriamente, pela 
presença de um verbo. 

Ex.: Corra!

Ex.:  Esses doces parecem muito gostosos.

Ex.: Chove muito no inverno.

https://www.portugues.com.br/gramatica/vozes-verbo-.html
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  PERÍODO

Enunciado construído por uma ou mais orações e possui sentido completo. 

Os períodos podem ser simples ou compostos. Vejamos cada um deles:

Ex.: Todos farão suas questões.

Ex.: Desejo / que todos fiquem bem.
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                                 SUJEITO

O sujeito é o substantivo, pronome ou sintagma nominal que 

preenche uma função oracional em concordância em número e 

em pessoa com o verbo. Noutros termos, o sujeito é quem realiza 

a ação da oração.



Sujeito Simples – É o que apresenta um único núcleo, ou seja, é for 
formado por uma única palavra principal.

Ex.: Alguém bateu à porta. 

Ex.: Os dois novos atletas chegarão amanhã ao clube.

Ex.: “ Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heroico o brado 
retumbante.”
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Sujeito Composto – quando há mais de um núcleo em evidência expresso no 
sujeito da oração.

Ex.: Pais, professores e alunos reuniram-se na escola no início do ano letivo

Ex.: Carla e Joana comeram uma pizza.

Ex.: O primeiro e o segundo ganharam medalhas.

Ex.: O gato e o cachorro beberam água.
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Sujeito Elíptico – Pode ser identificado pela desinência verbal ou pelo 
contexto.

Ex.: Estamos no Canal Educação. 

Ex.: Os meninos saíram, mas não disseram nada.

Ex.: Abdoralina, fizeste as tarefas de português?



Sujeito indeterminado –  Não se pode ou não quer identificar o autor da 
ação indicada na oração. 

Ocorre:

a) Verbos na 3º pessoa do plural, sem fazer referência a termo antecedente 
nem ao pronome pessoal eles. 
Ex.:  Fecharam o paletó do Ricardão.

Ex.: “Dizem  /que o seu coração voa mais que...” 
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b) Com verbos  intransitivos, transitivos indiretos ou de ligação, na 3ª p. 

sing. acompanhados  do se. 

Ex.: Vive-se bem em São Paulo. 

Ex.: Era-se feliz aqui. 

Ex.: Necessita-se de 



Oração Sem Sujeito – Ocorre com verbos impessoais (3ª p. sing.)

Ex.: Escureceu rapidamente.  (fenômeno natural)

Ex.: Havia muitos problemas na cidade. (haver= existir)

Ex.: Faz dois dias. (fazer= tempo decorrido)

Ex.: Está muito quente em Ipanguaçu. ( estar=clima)

Ex.: São dez horas. (ser= hora)
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1) Sublinhe o sujeito e identifique o(s) núcleo(s); depois diga se o sujeito é simples 
ou composto:

a) A batucada continuou madrugada afora. 

b) A animada orquestra volta de novo à cidade. 

c) Patrões e empregados continuam as negociações. 

d) Deixou rápido o palco o engraçado palhaço. 

e) Greves e passeatas são formas de luta dos estudantes. 

f) O longo desabafo trouxe-lhe a paz. 

g) A psicóloga, o professor e a diretora analisaram o caso. 

h) As duas meninas passeavam pela calçada. 
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A poesia “Palavras” faz alusão à questão 01.

PALAVRAS
 Affonso Romano de Sant’Anna

Pedem-me que indique uma
a mais bela palavra
da língua portuguesa.
Começo como o enólogo
ou filólogo
a saboreá-las
nos cantos vários da boca.
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2. Sobre a poesia pode-se inferir
 a) O sujeito da forma verbal “pedem” é  indeterminado e a sua predicação verbal é 
transitivo direto.

 b) Há somente um único complemento para o verbo “pedir” – uma (objeto direto) e dois 
objetos indiretos.

 c) “a saboreá-las” – o vocábulo em negrito exerce a função sintática de objeto direto.

 d) O sujeito do verbo no primeiro verso não é indeterminado, visto que é possível 
reconhecê-lo no último verso.

 e) O adjetivo “bela”, na sua sintaxe, encontra-se como predicativo do sujeito, pois 
relaciona-se com o sujeito indeterminado.
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(  ) Dispensamos todos os funcionários.
(  ) A rua estava deserta.
(  ) Falaram mal de você na reunião
(  ) Precisa-se de funcionários naquela empresa.
(  ) Já é meio-dia!
(  ) Pedro e Paulo são irmãos inseparáveis.
(  ) O dia está ensolarado.
(  ) Tênis e natação são ótimos exercícios físicos.
(  ) Fez muito calor depois da aula de educação física.
(  ) Cheguei atrasado para o evento.

3)Enumere a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª:

( 1 ) Sujeito Simples
( 2 ) Sujeito Composto
( 3 ) Sujeito Indeterminado
( 4 ) Sujeito Desinencial ou 
Oculto
( 5 ) Oração sem sujeito
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4. Assinale as opções com frases que apresentam sujeito indeterminado.

a) Já amanheceu!

b) Pediram muito dinheiro por aquele equipamento.

c) Ontem adormeci na aula de filosofia.

d) Há tapioca com vários recheios.

e) Gasta-se muito dinheiro na educação dos filhos.

f) É urgente diminuir a produção de lixo.
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5. Identifique o sujeito das 3 orações do 2º quadrinho.

6. Como se classifica o sujeito da oração do último quadrinho?
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PREDICADO

É tudo aquilo que se diz ou o que se declara sobre o sujeito, 

ou tudo aquilo que se informa sobre o sujeito, que é o termo 

com o qual verbo concorda.



Predicado Verbal –  Tem como núcleo um verbo  TRANSITIVO ou 
INTRANSITIVO.

Ex.: Duvida da luz dos astros,
       De que o sol tenha calor,
       Duvida até da verdade,
       Mas confia em meu amor.

William Shakespeare

Ex.: Minha amiga lê Machado de Assis.

Ex.: A criança ainda não dormiu.

PREDICADO
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Predicado Nominal –  Tem como núcleo um NOME (predicativo do 
sujeito).
Ex.: Abraão é um ótimo cantor.

Ex.: Todos ficaram encantados com sua apresentação.

Ex.: O tempo é muito lento para os / que esperam
       Muito rápido para os que têm medo
       Muito longo para os que lamentam
       Muito curto para os que festejam
       Mas, para os que amam, o tempo é eterno



Predicado Verbo-Nominal – é aquele que tem dois núcleos – um 
verbo e um nome.

Ex.: “Nós íamos calados pela rua”. 

Ex.: “Abdoralina olhou o rapaz estarrecida”.

Ex.: O diretor nomeou Júlia primeira bailarina. 
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1. (FMU-SP) Identifique a alternativa em que aparece um predicado verbo-

nominal.

a) Os viajantes chegaram cedo ao destino. 

b) Demitiram o secretário da instituição. 

c) Nomearam as novas ruas da cidade. 

d) Compareceram todos atrasados à reunião. 

e) Estava irritado com as brincadeiras.
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2) Classifique os verbos das orações conforme a legenda abaixo e depois copie para 
a grade de respostas:

A - verbo intransitivo 
B - verbo transitivo direto 
C - verbo transitivo indireto  
D - verbo de ligação

01. (   ) “Atualmente eles vivem em áreas das regiões sudeste, sul e centro-oeste.”
02. (   ) “Cidades de SP atingidas por chuva vão receber R$ 30 milhões.”
03. (   ) “Nessa ocasião, eles parecem tranquilos.”
04. (   ) “O discurso do Rei” ganhou o prêmio de melhor filme do ano de 2011.
05. (   ) “ Toda a família participa da confecção desse artesanato”
06. (   ) “Pelo menos 15 homens de Kadafi morreram.”
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3. Classifique o predicado da oração.

4. Qual a transitividade do verbo ?
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5. Identifique o predicativo e classifique-o e, em seguida, classifique o predicado 
de cada oração.

a) Miguel está triste. ____________________________________

b) Nunca os vi zangados. _________________________________

c) A minha irmã não gosta de mim enfeitado. 

_____________________________________________________

d) O portão permanecerá fechado. _________________________

e) O professor era irritadiço. ______________________________
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6. Onde há predicado verbo-nominal?

a) Devolva os documentos ao diretor.

b) Renata ficou feliz.

c) Ela confia em você.

d) A notícia deixou-o preocupado.

e) Os viajantes partiram ontem
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07. Observe a oração abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

“A inspiração é fugaz, violenta.”

Podemos afirmar que o predicado é:

a) Verbo-nominal, porque o verbo é de ligação e vem seguido de dois predicativos.

b) Nominal, porque o verbo é de ligação.

c) Verbal, porque o verbo é de ligação e são atribuídas duas características ao sujeito.

d) Nominal, porque o verbo tem significação completa e apresenta adjuntos adnominais e 

dois predicativos.

e) Verbo-nominal porque apresenta um predicativo seguido do objeto direto.
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8. Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos predicados das orações 
abaixo:
I- Saíram ele e ela.
II- Sua terra está completamente mudada.
III- Achei calma a aluna.

a) I predicado verbal; II - predicado nominal; III - predicado verbo-nominal.

b) I predicado nominal; II predicado verbo-nominal; III predicado verbal.

c) I predicado verbo-nominal; II predicado verbal; III predicado nominal.

d) I predicado verbo-nominal; II predicado nominal; III predicado verbal.

e) I predicado nominal; II - predicado verbal; III - predicado verbo-nominal.
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