
 

Aula 
47A Sujeito e Predicado 

Em geral, as orações se estruturam a partir de um sujeito e de um 
predicado; por essa razão, esses dois termos são considerados essenciais. O ser 
de quem se informa algo denomina-se sujeito. A informação propriamente dita 
recebe o nome de predicado. A principal informação do predicado é o verbo ou 
a locução verbal. 

Ex.: O jovem político  / discursava para os moradores da pequena cidade 
Sujeito predicado 

Ex.: "Minha vida / parecia ser um sonho realizado." 
Sujeito predicado 

A posição normal do sujeito é no início da frase. Quando isso ocorre, dizemos 
que a frase está em ordem direta. 

Ex.: Coisas horríveis / aconteceram naquele verão. 
Sujeito predicado 

Nada impede, porém, que o sujeito venha depois do predicado ou nele 
intercalado. Quando isso ocorre, dizemos que a frase está na ordem 
inversa (ou indireta). 
 

Ex.: Continuam acontecendo  / coisas horríveis. 
Predicado Sujeito 

Ex.: Na semana passada, / o presidente  / encerrou o encontro de ministros. 
Predicado Sujeito predicado 

Observe ainda que sempre haverá concordância em número e pessoa entre 
verbo e sujeito, mesmo que este venha depois daquele. 

Ex.: Fabiana / estava tão linda. 

Ex.: Fabiana e Flávia / estavam tão lindas. 

Ex.: Naquela região ocorreram / fenômenos inexplicáveis. 

SUJEITO EM PERÍODO COMPOSTO 

Quando temos mais de uma oração em uma frase, devemos analisar o 
sujeito presente em cara oração. 

Ex.:Minha vida mudou / assim que você chegou / e eu me apaixonei. 

Ex.: O político discursava para as pessoas / que moravam na cidade 
1ª oração 2ª oração 

Atenção: Nesse exemplo o Pronome Relativo “que” está substituindo “as 
pessoas” para evitar sua repetição 

ORAÇÕES SEM SUJEITO 

É importante observar que podemos ter orações sem sujeito; nesses casos, a 
oração se constituirá apenas de um predicado. 

Ex.: Nevou nas terras gaúchas. 

 

01. Anote uma definição sobre sujeito e uma definição sobre predicado. 
 

02. Retire o sujeito das frases abaixo (pode haver mais de um por frase). 
a) Os dinossauros também viveram nos polos. 
b) Têm aumentado ultimamente as denúncias contra políticos. 
c) Existem mais de cem espécies de frutas venenosas. 
d) Hoje eu preciso que me você me empreste sua blusa. 
e) Diariamente muitos abandonam seus sonhos e outros continuam lutado. 
f) Nestes livros, muitos autores contam suas experiências pessoais. 
g) Naquele momento, foram saindo disfarçadamente os culpados. 
h) São inadmissíveis os crimes de guerra da Bósnia. 
i) A professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. 
j) O gerente pediu que os funcionários voltassem ao trabalho. 
k) Amanhã aquele palhaço engraçado vai participar do espetáculo no circo. 
 

03. Leia a notícia abaixo e retire os sujeitos que encontrar.  
 

Mãe abandona duas crianças pequenas e vizinhos chamam polícia 
Profissionais constaram situação de abandono e abrigaram as crianças. Essa não seria 
a primeira vez que mãe abandona as filhas enquanto sai. 
 

Duas meninas, uma com menos de um ano de idade e a outra com dois anos, 
foram resgatadas pelo Conselho Tutelar de Santos, no litoral de São Paulo, após vizinhos 
denunciarem a mãe das crianças. Ao chegar à residência na manhã desta terça-feira (18) 
os profissionais constaram a situação de abandono e levaram as duas crianças para um 
abrigo. 

De acordo com informações da Delegacia da Mulher de Santos, onde o caso foi 
inicialmente tratado, essa não seria a primeira vez que a mãe abandona as filhas sozinhas 
em casa, no bairro Chico de Paula, enquanto sai durante a noite. As crianças foram 
encaminhadas até a delegacia e posteriormente foram levadas a um abrigo. Até o 
momento a mãe das crianças não foi localizada. 


