
 

Aula 
53A Classificação do Predicado 

Dependendo do núcleo (ou núcleos) da informação, a predicação pode 
ocorrer de três formas, sendo classificadas em; Predicado Verbal 
Predicado Nominal e Predicado Verbo-nominal. 

PREDICADO VERBAL 

O núcleo da informação transmitida pelo predicado está contido em um 
verbo significativo, de ação ou que indica uma informação importante. 

Ex.: O aluno / chegou ao colégio. (Sujeito + Verbo de Ação + Adjunto Adverbial) 
          Sujeito           Predicado Verbal 

Ex.: O menino / entregou o livro. (Sujeito + Verbo de Ação + Objeto Direto.) 
            Sujeito         Predicado Verbal 

Ex.: Eu / votei em você. (Sujeito + Verbo de Ação + Objeto Indireto.) 
   Sujeito    Predicado Verbal 

PREDICADO NOMINAL 

O núcleo da informação veiculada pelo predicado está contido em um 
predicativo do sujeito, uma característica. O verbo, nesse caso, 
funciona como elemento de ligação entre o sujeito e o predicativo. 

Ex.: A prova / era difícil. (Sujeito + Verbo de Ligação + Predicativo do Sujeito.) 
          Sujeito     Predicado Nominal 

Ex.: O animal / estava machucado. (Sujeito + V. de Lig. + Pred. do Sujeito.) 
          Sujeito          Predicado Nominal 

Atenção: São poucos os verbos que exercem a função de Verbo de Ligação. Dentre 
eles temos: ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar, 
viver. Sendo que o sentido do verbo deve ser sempre de ligar o sujeito ao predicativo. 
Ex.: Ele tornou-se amargo. Maria anda preocupada. Aquele menino vive contente. 

PREDICADO VERBO-NOMINAL 

É um predicado que apresenta dois núcleos: o verbo significativo e o 
predicativo do sujeito e/ou do objeto. 

Ex.: O menino / chegou / machucado / ao colégio. 
              Sujeito     +   Verbo de Ação  +  Pred. do Suj.    + Adjunto Adverbial 

Ex.: Os compradores / consideraram / a proposta / razoável. 
                         Sujeito              +       Verbo de Ação      +    Objeto Direto   + Predicativo do Objeto 

Ex.: Os meninos / esperavam / inquietos / o resultado do pedido. 
                  Sujeito          +   Verbo de Ação  +  Pred. do Suj. + Objeto Direto 

Ex.: Alguém / deixou / uma camisa / suja / no quarto. 
             Sujeito    + V. de Ação +     Objeto Direto   + Pred. do Obj.  + Adjunto Adverbial 

Atenção: O predicado Verbo-Nominal geralmente pode ser dividido em duas frases, 
sendo uma com predicado verbal e outra com predicado nominal. 
Ex. O menino chegou ao colégio. (Pred. Verbal) / Ele estava machucado. (Pred. Nom.) 
Ex. Alguém deixou uma camisa no quarto. (Pred. Verbal) / Ela está suja. (Pred. Nom.) 

 
01. Explique as diferenças entre os três tipos de predicados. 

02. Leia a tirinha abaixo e responda: 

 
a) Que tipo de predicado encontramos no primeiro quadrinho? Explique. 
b) Que tipo de predicado encontramos no segundo quadrinho? Explique. 
c) Que tipo de predicado encontramos no terceiro quadrinho? Explique. 

03. Classifique as frases abaixo quanto à sua Predicação [. 
a) Paulo está adoentado. 
b) João adora doces. 
c) Renata acha Pedro inteligente. 
d) Maria comprou um carro novo. 
e) O dia parece triste hoje. 
f) Paulo está no hospital. 
g) Augusto é candidato do povo. 

g) Eles entregaram o livro rasgado. 
i) A nota da prova deixou a aluna triste. 
j) O preço do tomate continua inaceitável. 
k) Carlos acredita em coisas absurdas. 
l) Isabela anda apressadamente pela rua. 
m) O artista pintou uma obra maravilhosa. 
n) Meu gatinho anda muito tristinho.  

04. Junte as frases e forme uma com predicado verbo-nominal. 
a) Helena saiu. Helena estava nervosa. 
b) O faraó morreu. O faraó era jovem. 
c) O ônibus partiu. Ele estava atrasado. 
d) Lurdes riu do filho. Ele é desastrado. 

e) Os turistas foram embora. Eles estavam alegres. 
f) O arqueólogo abriu o túmulo. Ele estava ansioso. 
g) O rapaz fez o trabalho. Ele estava entusiasmado. 
h) Eu doei aquela camisa. Ela foi minha preferida. 

05. Crie duas frases com predicado verbal, duas com predicado nominal 
e duas com predicado verbo-nominal. (total de seis frases) 


