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Frase:   Bom dia!
                 Ele resolveu a questão.

Oração: Ele resolveu a questão.
                  Espero que ele resolva a questão.
      

 
              

Frase – Oração – Período  



Período        

 
              

Frase – Oração – Período  

Simples: 
Ele resolveu a questão. (oração )

                     Composto: 
                     Espero que ele resolva a questão.
                     Ela pula, dança e brinca quando vai 
                     a festas.



Ninguém  resolveu  a  questão.
 
Isso  está  correto.

Naquele dia, dois  saíram  cedo.                               

Sujeito e Predicado  



1) Determinado

2) *Indeterminado

3) Oracional
                                

Tipos de Sujeito 



a) Simples: Existem muitas espécies de frutas 
venenosas.

b) Composto: Existem muitas flores e frutas 
venenosas. 

c) Oculto – Desinencial – Elíptico: Resolvemos a 
questão. 

                                

Tipos de Sujeito: Determinado
 



É necessário resolver a questão.

É necessário que se resolva a questão.
                               

Tipos de Sujeito: Oracional
 



Predicação ou Transitividade Verbal 

Intransitivos  - sem complemento

Transitivos

De ligação - predicativo   

                                

Complementos Verbais

Objeto direto

Objeto indireto



• 3ª Pessoa do Plural

Falaram mal de você na festa.

Telefonaram para você.             

Sujeito Indeterminado



Cuidado!

Os criminosos assaltaram a residência de um 
médico…

Depois do assalto concluído, saíram pela porta 
da frente…              

Sujeito Indeterminado
 



• 3ª Pessoa do Singular + “se”

Vive-se bem na serra.

Reclama-se de tudo.

Em casos como esse, sempre se fica nervoso.

Sujeito Indeterminado
 



Cuidado!

Encontrou-se a criança perdida.

Sabe-se que isso é errado.
                                

Sujeito Indeterminado 



• Infinitivo Impessoal

Aqui é necessário estudar arduamente.                  

Sujeito Indeterminado



• Verbo haver

Havia outras flores aqui.

Houve desentendimentos na reunião.

Ele chegou há dias.

Oração sem Sujeito



• Verbo Fazer

Hoje fez muito calor.

Ele chegou faz dias.

Oração sem Sujeito



• Fenômenos da Natureza

Talvez chova amanhã.

Trovejava demais.

Amanheceu.

Oração sem Sujeito



• Verbos ser, estar, passar, ficar

São duas horas.
Está frio.
Já passa das duas horas.
Ficou frio.

Oração sem Sujeito



• Chega de, Basta de

Chega de asneiras.

Basta de confusões!

Oração sem Sujeito



Cuidado!

Choviam impropérios na reunião.

Amanheci cansado.

 Oração sem Sujeito



Verbal: Ele resolveu a questão.

Nominal: Maria está ansiosa.

Verbo-Nominal:
O aluno chegou ofegante à aula.
O público considerou o espetáculo excelente.
 
              

Tipos de Predicado 



O aluno chegou ofegante à escola.

Maria saiu de casa contente.

Verbo-Nominal com Predicativo do Sujeito
 



“Eu achava abomináveis as famílias de nossas 
relações.” 

A despedida deixou a mãe aflita.
                                

Verbo-Nominal com Predicativo do Objeto

 



Alguns verbos que comumente exigem 
Predicativo do Objeto:

Julgar, considerar, achar, nomear, deixar, 
declarar, ver, chamar (denominar), etc.

                                

Predicativo do Objeto 



O juiz delarou o réu inocente.

  1º) O juiz declarou-o  inocente.

  2º) O réu foi declarado inocente pelo juiz.

*3º) O juiz declarou inocente o réu.

                                

Teste Para Identificar o PO



Termo preposicionado ou não.

Liga-se a substantivos abstratos e concretos:

Uma dor intensa atingiu o paciente moribundo.

Ele sentiu dor de estômago.

                                

Adjunto Adnominal



Termo sempre preposicionado

• Liga-se a adjetivos: A sentença foi favorável ao 
réu.

• Liga-se a advérbios: Ele nada sabe relativamente 
a esse caso.

• Liga-se a substantivos abstratos: Já terminamos 
a construção do prédio.

                                

Complemento Nominal



Os alunos fizeram a leitura do texto.

A professora avaliou a leitura do aluno.

Amor de mãe é para sempre.

Demonstre seu amor à mãe.

                                

Adjunto Adnominal x Complemento Nominal



É um termo que exprime uma circunstância, 
que modifica o sentido de um verbo, um 
adjetivo ou um advérbio.

Talvez eu viaje amanhã.

O professor mora em Florianópolis.

                                

Adjunto Adverbial



1) Verbo: 

Ande devagar.

A cerveja que desce redondo.

Adjunto Adverbial



2) Adjetivo:  

Maria está bastante feliz.

Maria está sempre feliz.

Adjunto Adverbial



3) Advérbio: 

Maria mora muito longe.
 
                                

Adjunto Adverbial



Locuções adverbiais:

Saí com meu pai.
Falávamos sobre futebol.
Sem dúvida, todos estão calmos.
Ele entrou de repente.
 
                                

Adjunto Adverbial



Chamar – Evocar 

Venham comer, crianças!

Menino, desça daí.

Eles estão, meus amigos, roubando nosso 
dinhero.
 
                                

Vocativo



“Explicação”

• Explicativo: 

Maria, a vizinha do terceiro andar, começou a 
vender roupas usadas.
                                

Aposto



• Comparativo: 

Maria, a vizinha do terceiro andar, começou a 
vender roupas usadas.

José, rapaz impulsivo, não se conteve.

Aposto



• Especificativo: 
     

No mês de dezembro, comemora-se o 
nascimento de Jesus.

Visitei a cidade de São Paulo.

O poeta Mário Quintana nasceu no Rio Grande 
do Sul.
    

Aposto



• Enumerativo: 
     

Maria viajou por muitos países: Portugal, 
Espanha, França e Egito.

• Resumidor, recapitulativo:  
Primos, tias, avós, agregados, todos irão ao 
casamento. 

Aposto



• Distributivo: 
José e Maria vivem no mesmo país; esta na 
cidade de São Paulo;  aquele, na cidade de 
Florianópolis.

• Da oração: 
Ela chorou muito: sinal de tristeza.

Aposto
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