
 

Aula 
48A Classificação do Sujeito 

Sujeito é a parte de uma oração que interage diretamente com o verbo ou 
locução verbal (salvo raras exceções). Normalmente, para conseguir encontrar o 
sujeito na oração, aconselha-se fazer "perguntas" ao verbo (ou locução verbal): 
“quem?”, ou “o quê?”. É um termo essencial da oração e pode se comportar de 
várias maneiras. Vejamos agora quais são os tipos de sujeito existentes e como 
eles são caracterizados para que possamos identificá-los. 

SUJEITO SIMPLES: Possui apenas um núcleo e este vem exposto. 
Ex.: Deus é perfeito! / A cegueira lhe torturava os últimos dias de vida. / 
Estavam pastando vacas brancas e malhadas. 

SUJEITO COMPOSTO: Possui dois ou mais núcleos que também vêm 
expressos na oração. 
Ex.: As vacas brancas e os touros pretos estavam pastando. / A cegueira e 
a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. / Fome e desidratação 
estão agravando as doenças daquele povo. 

SUJEITO OCULTO: É determinado pela desinência verbal e não aparece 
explícito na frase. Dá-se por isso o nome de sujeito implícito. Também é 
chamado de Elíptico, Subentendido ou Desinencial. 
Ex.: Estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos de preços. 
(sujeito: nós) / Quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido 
possível. (sujeito: eu) / Os pais terminaram a reunião. Foram embora logo 
em seguida. (sujeito: os pais - oculto apenas na segunda frase) 

SUJEITO INDETERMINADO: Este tipo de sujeito não aparece explícito na 
oração por ser impossível determiná-lo, apesar disso, sabe-se que existe um 
agente da ação verbal. 
Ex.: Estão dizendo que a família está falindo. (alguém diz, mas não se sabe 
quem) / Disseram que morreu do coração. (não se sabe quem disseram) / 
Precisa-se de mão de obra especializada. (não é determinado quem 
precisa) 

Atenção: O sujeito indeterminado depende do contexto. Ex.: Disseram que vai ter prova amanhã. (se 
eu não sei exatamente quem disse é indeterminado) / Eu disse aos professores que ia faltar e eles me 
avisaram. Disseram que vai ter prova amanhã. (nesse caso o sujeito é oculto “os professores”) 

SUJEITO INEXISTENTE: Também chamado de oração sem sujeito, é 
designado por verbos que não correspondem a uma ação, como fenômenos 
da natureza, entre outros verbos impessoais. 
Ex.: Choveu ontem. / Houve um grave acidente na avenida principal. / Faz 
meses que não a vejo. / Faz sempre frio nessa região do estado. 

Quando uma frase é formada por um período composto, cada oração terá o seu próprio 
sujeito. Ex.: Quando cheguei Marcelo e Claudia disseram que prenderam o ladrão. 
           (Sujeito oculto (eu)   +  Sujeito composto         +        Sujeito Indeterminado) 
O sujeito do verbo “prenderam” também pode ser oculto se o ladrão foi preso por Marcelo e Claudia. 

 
01. Identifique e classifique o sujeito nas frases abaixo. 

a) Haverá reunião todos os sábados. 
b) Além do frio ventava demais. 
c) São Paulo está ensolarado. 
d) Febre alta e dor de cabeça são sintomas 
da dengue. 
e) Prenderam o ladrão. 
f). Faz muito calor em minha cidade. 
g) Vive-se bem no campo. 
h) Perdi minha caneta. 

i) Não é habitada a Lua. 
j) De vez em quando Teresinha vira onça. 
k) Bateram à porta. 
l) A temperatura aumentou na região sul. 
m) O álbum e as figurinhas estão aqui. 
n) Come-se com fartura em sua casa. 
o) As chuvas transformaram o deserto. 
p) Eram doze horas. 
q) Cansei dessa história. 

02. Leia atentamente a tirinha abaixo e responda: 

 
a) Retire o sujeito do primeiro quadrinho e classifique-o. 
b) Qual é o sujeito do segundo quadrinho e qual sua classificação? 
c) Retire o sujeito do terceiro quadrinho e classifique-o. 
03. Em “Não se sabe onde Jon guardou os seus sapatos.”, registra-se a 
presença de quais tipos de sujeito?  
04. As frases abaixo possuem mais de um tipo de sujeito. Encontre-os e 
classifique-os. 
a) Não sei se ele toca violão. 
b) Quero aquelas flores para presentear minha mãe. 
c) Fui à escola e busquei meu irmão que estava me esperando. 
d) Não imaginei que fosse demorar tanto assim para te ver. 
e) Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. 
f) Preciso que me empreste sua blusa. 
g) Perto dela tem metrô, mas só anda de carro. 

05. Redija um pequeno texto que contenha todos os cinco tipos de sujeito. 


