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          SUJEITO E PREDICADO 

 

Sujeito – elemento da oração a respeito do qual damos alguma informação. 

Predicado – informação que é dada a respeito do sujeito.  

 

                   OS VERBOS E O PREDICADO 

 

O predicado sempre apresenta um verbo ou uma locução verbal (não existe predicado sem verbo). Para 

estudarmos a classificação do predicado, temos de entender antes o que é verbo transitivo, verbo 

intransitivo e verbo de ligação, bem como é predicativo do sujeito. Os predicados das orações 

distinguem-se uns dos outros devido aos diferentes tipos de verbos que os formam. 

 

Predicado Nominal 
 

     O núcleo da informação veiculada pelo predicado está contido num nome (predicativo do sujeito). 

O verbo, nesse caso, funciona como elo de ligação entre o sujeito e o predicativo. 

 

Ex: A prova era  difícil. 
                 V.L.  Predicativo do sujeito 

 
Predicado Verbal 

 

     O núcleo da informação veiculada pelo predicado está contido num verbo significativo (transitivo 

ou intransitivo). 

Ex: O trem chegou à estação.     /   O viajante comprou os bonecos. 

              V.I.                                  V.T. 

     Observe que a informação que se dá a respeito dos sujeitos está contida basicamente nos verbos. 

 

1. Predicação verbal 

 

     A predicação verbal trata do modo pelo qual os verbos formam o predicado, isto é, se exigem ou 

não complementos. 

     Quanto à predicação, os verbos podem ser intransitivos, transitivos e de ligação. 

 

1.1 Verbos intransitivos 
 

     São verbos de conteúdo significativo que, por terem sentido completo, não necessitam de um 

complemento, podendo, portanto, constituir o predicado sozinhos. 

Ex: Lígia sumiu.                       Lampião morreu. 

                V.I.                                         V.I. 

 

Observe que os verbos dos exemplos acima: 

 - possuem conteúdo significativo, isto é, informam algo a respeito do sujeito. 

 - não reclamam um complemento, pois já possuem sentido completo, ou seja, são capazes de dar 

uma informação completa a respeito do sujeito. 

 - são capazes de, sozinhos, constituir o predicado.  
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     Muitas vezes o verbo intransitivo virá acompanhado de um termo que exprime uma circunstância 

de tempo, modo, lugar, etc. (advérbio ou locução adverbial). 

 

Ex: Lígia sumiu  de casa 
                V.I.    Loc. Adv. 

 

1.2 Verbo transitivo 

 

     São verbos de conteúdo significativo que, não tendo sentido completo, necessitam de um 

complemento, e por isso não são capazes de, sozinhos, constituir o predicado. Subdividem-se em: 

transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos diretos e indiretos. 

 

- transitivos diretos – exigem complemento sem preposição obrigatória (objeto direto). 

 

Ex: Lampião  comprou  balas. 
                         V.T.D         O.D. 

  

- transitivos indiretos – exigem complemento com preposição obrigatória (objeto indireto). 

 

Ex: Lampião  gosta  de Maria Bonita. 
                      V.T.I                   O.I. 

 

- transitivos diretos e indiretos – exigem dois complementos: um sem e outro com preposição 

obrigatória (objeto direto e objeto indireto). 

 

Ex: Lampião  ofereceu  flores  a Maria Bonita. 
                         V.T.D.I       O.D.         O.I. 

 

1.3 Verbo de ligação 

 

     São verbos que exprimem estado ou mudança de estado (não indicam, portanto ações). Nas orações 

com verbos de ligação, o sujeito não pratica nem sofre a ação (não há ação); o sujeito é apenas o ser a 

quem se atribui alguma característica. Por essa razão, o verbo serve como elemento de ligação entre 

um sujeito e seu atributo, o predicativo do sujeito. 

 

Ex: A casa  é  nova. 
                V.L. Pred. do suj. 

 

     Observe que nos predicados formados com verbos de ligação, a principal informação a respeito do 

sujeito está a cargo do predicativo. 

 

Os verbos de ligação expressam: 

- estado permanente: A casa é nova. 

- estado circunstancial: A casa está nova. 

- estado transitório: O aluno esteve quieto durante a palestra. 

- mudança de estado: O aluno ficou comportado. 

- continuidade de estado: O aluno permaneceu quieto. 

 

     Os principais verbos de ligação são: ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar, continuar. 
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2. O predicativo 

 

     Predicativo é o termo da oração que funciona como núcleo nominal do predicado. A função do 

predicativo é atribuir uma característica ao sujeito ou ao objeto. 

 

2.1 Predicativo do sujeito 

 

      É o elemento do predicado que se refere ao sujeito, mediante um verbo (de ligação ou não), com a 

função de informar algo a respeito do sujeito. 

 

Ex:  A Terra  é     redonda. 
                      V.L.     Pred.do suj. 

 

A sala  está     cheia. 
            V.L.     Pred.do suj. 

 

     Note que os termos redonda, cheia informam algo a respeito dos seus respectivos sujeitos. 

 

                  
 


