
Morfossintaxe – Frase, 
Sujeito, Predicado





Frase – É a unidade de texto que numa 
situação de comunicação é capaz de 
transmitir um pensamento completo.

(Que susto!, Droga!, Socorro!!, Fora!)
Tipos de frase:
 Interrogativa – Quem chegou?
Declarativa – Choveu a noite toda.
Exclamativa – Que bela canção você compôs!
 Imperativa – Feche a janela, por favor.





 Oração – É um enunciado que se organiza em torno 
de um verbo.

(Não saia daí e espere que a gente vai te buscar.)

 Período – É a frase organizada em oração ou orações.

Podem ser:

 Simples – Uma só oração.
(A meninice brincou nos olhos dela.)

 Composto – Duas ou mais orações.
(“O rapaz chegou-se para junto da moça e disse:”)



Período composto por coordenação.

Período composto por subordinação.

Período composto por coordenação e 
subordinação.



Sujeito é o ser de quem se diz alguma coisa. É o 
“assunto”.

Predicado é o que se diz desse “assunto”.



 Concorda com o verbo;

 Constitui seu assunto central;

 Normalmente tem como núcleo um 
substantivo, um pronome ou uma palavra 
substantivada.



 Geralmente apresenta um verbo;

 Concorda com o sujeito;

 Contém uma “afirmação” a respeito do 
sujeito.



1. O sujeito nem sempre inicia a oração. (Soou 
na escuridão uma pancada seca.)

2. Na oração sem sujeito (impessoal), o 
predicado é a citação pura de um fato. 
(Choveu fininho ontem à noite.)

3. Identificado o sujeito, o restante da oração 
constitui o predicado. (Todas as noites 
depois do jantar, eu e minha família 
assistimos à televisão.)







Simples – Apresenta um só núcleo.
(Mas vocês podem ir sem nós, queridos.)

Composto – Apresenta dois ou mais núcleos.
(Na minha alma ficou o samba e o batuque.)

Desinencial – Identificável pela desinência verbal.
(Temos que ficar aqui.)

Indeterminado – Não se pode fixar com exatidão o 
sujeito.

(Puseram inseticida no Pic Nic.)



Ocorre com:
Verbo na 3ª pessoa do plural. (Telefonaram

para você. / Rasgaram meu livro de Inglês)
Empregando-se a partícula “se”  junto aos 

verbos:
• Intransitivos – Vive-se bem aqui.
• Transitivos indiretos – Precisa-se de 

motorista com prática.
• De ligação – Era-se jovem naquela época.



Inexistente (O.S.S.)– é aquele em que a 
declaração expressa pelo predicado não é 
atribuída a nenhum ser. (Verbos impessoais)



Fenômenos naturais.  Ventar, gear, nevar.
(Escureceu cedo hoje.)

Haver - com sentido de “existir”.
(Havia pessoas descontentes na fila do banco.)

Fazer, haver e ir – tempo decorrido.
(Fazia semanas que ele viajara. )

Ser – Indicação de tempo em geral.
(Era noite fechada quando chegamos.)



Voz ativa – Quando a ação expressa pelo verbo é 
praticada pelo sujeito. Sujeito Agente.

(Aquele jovem optou por medicina.)

Voz passiva – Quando a ação expressa pelo verbo 
é recebida pelo sujeito. Suj. Paciente.

(A carta de solicitação foi digitada pela secretária)
 Passiva analítica (Loc. Verbal + Ag. da Pass.)
(Os edifícios foram construídos por Antônio.)
 Passiva sintética (VTD + “se” + Suj. Pac.)
(Construíram-se edifícios arrojados.)



Agente da passiva – é o termo da oração que, na 
voz passiva, designa o ser que pratica a ação 
recebida pelo sujeito.

(O terreno foi desapropriado pelo Governo)

Voz reflexiva – Quando a ação expressa pelo 
verbo é simultaneamente praticada e recebida
pelo sujeito. 

(Mãe e filha se abraçam.)

Obs.: Somente os verbos VTD e VTDI podem sofrer 
flexão de voz.





 Pronome apassivador – Com verbo na 3ª p. s. 
ou 3ª p. p.  (Admite a passiva analítica.)

Jamais se divulgarão essas informações.
Essas informações jamais serão divulgadas.

 Índice de indeterminação do sujeito – Com 
verbo na 3ª p. s. (Não admite passiva analítica)

Jamais se concordou com essas informações.



O verbo pode ser de dois tipos: verbo de ligação 
ou verbo significativo (nocional).

Verbo de ligação – É aquele que serve como 
elemento de ligação entre o sujeito e seu 
atributo. Não expressam “ação” e sim o estado 
ou características. Ex.:

Minha namorada está atrasada.
Nós ficamos alegres por ela.

O atributo do sujeito é chamado de predicativo.



 Estado permanente: ser, viver. (Elza é bonita. Elza vive bonita.)

 Estado transitório: estar, andar,achar-se, encontrar-se.
(Ricardo está doente. Ricardo encontra-se doente.)

 Estado mutatório: ficar, virar, tornar-se, fazer-se.
(Elza ficou bonita. Elza fez-se bonita.)

 Continuidade de estado: continuar, permanecer.
(Ricardo continua doente. Ricardo permanece doente)

 Estado aparente: parecer. (Elza parece bonita.)

Observação: Os verbos não possuem classificação fixa. Um mesmo verbo pode aparecer 
ora como intransitivo, ora como de ligação. 

Exemplos:
O homem anda depressa. (VI) O homem anda preocupado. (VL)
Os alunos estão na escola. (VI) Os alunos estão uniformizados. (VL)



 Verbo intransitivo – Tem sentido completo; não exige 
complemento. (Nosso velho gato desapareceu.)

 Transitivo direto – Não tem sentido completo; Exige 
complemento sem preposição, ou seja, objeto direto. 
(Muitas pessoas viram o acidente.)

 Transitivo indireto – Não tem sentido completo. Exige 
complemento com preposição, ou seja, objeto 
indireto. (Jamais discordei de você.)

 Transitivo direto e indireto – Não tem sentido 
completo. Exige dois complementos, ou seja, objeto 
direto e indireto. (Ele enviou o bilhete aos pais.)





Intransitivo –VI Sem complemento O menino chorou.

Transitivo Dir. –VTD Obj. Direto(OD) O menino agrediu o colega.

Transitivo Indir. –VTI Obj. Indireto(OI) –Prep. Não vou desistir dos meu planos.

Trans. Dir. e Ind. –VTDI OD – OI A escola ofereceu vaga a novos alunos.

Verbo de Ligação Predicativo – Caract. Os torcedores permaneciam ansiosos.





 Objeto direto (OD) é o termo que se liga 
diretamente ao verbo (VTD) – sem 
preposição. 

 Objeto Indireto (OI) é o termo que se liga 
indiretamente ao verbo (VTI) – com 
preposição.



 Objeto direto preposicionado –A preposição nesse caso não é 
exigida pelo verbo, mas se justifica por motivo de clareza, precisão
ou estilo. (O pai o filho ama. / Ao pai o filho ama.)

Aparece:

 Com verbos que exprimem sentimentos. (Ele só ama a você, 
Ana.)

 Para enfatizar o complemento verbal. (Cumpri com o 
prometido.)

 Para evitar ambiguidade. (A Abel matou Caim.)
 Para realçar a ideia de parte, porção. (Tomava do vinho com 

prazer.)
Quando o OD for representado por mim, ti, si, ele, nós, vós, 

deverá ser preposicionado. (Eles enganaram a mim.)



 Objetos pleonásticos (OD/OI) – Usados para 
enfatizar o termos que funcionam como 
objetos.



 Pronomes oblíquos como objeto

Os pronomes oblíquos átonos de 3ª pessoa 
quase sempre têm função definida (o, a, os, 
as – objeto direto / lhe, lhes – objeto indireto), 
enquanto as demais (me, te, se, nos, vos) 
funcionam como OD ou OI, dependendo da 
predicação do verbo que completam.







 É o termo que indica as circunstâncias em que se dá a ação 
verbal.

 Causa – A moça chorava de alegria.
 Companhia – Na viagem, levou consigo o livro.
 Dúvida – Talvez eu ainda faça esse curso.
 Fim – preparou-se para a apresentação teatral.
 Instrumento - Cortou-se com um caco de vidro.
 Intensidade – Nas reuniões familiares, fala pouco.
 Lugar – Moro num país tropical.
 Modo – Saiu sem destino, às pressas.
 Tempo – Há nessa noite a estreia de um filme nacional.
 Afirmação – Sim, eles virão.
 Negação – Não vá, pode ser perigoso.



 Adjunto adnominal – Termo da oração que modifica

um substantivo, qualquer que seja sua função sintática,
qualificando-o, especificando-o, determinando-o,
indeterminando-o.



Exs.: 
Vou comprar um anel de noivado.
Vou vender meu ursinho e meus soldadinhos

de chumbo.

Meu/meus – pron. poss.
Um – art. indef.
De noivado e de chumbo – loc. adj.





 Complemento Nominal – É o termo sintático 
que completa nomes, isto é, substantivos, 
adjetivos e advérbios.





 O CN complementa o sentido de um nome 
(subst., adj., adv.), enquanto o Adj. Adn. 
acompanha o substantivo. (Ele é perito em 
cirurgia. CN – adj.) / (Ela está longe da verdade. 
CN – adv.)

 Se o com preposição:
Funcionar como alvo – CN
Se não for alvo – Adj. Adn.
A resposta aos grevistas não os convenceu. Alvo - CN

A resposta do patrão não os convenceu. Adj. Adn.



 É o termo que se refere a um substantivo, a 
um pronome ou a uma oração, para explicá-
los, ampliá-los, resumi-los ou identificá-los.

Entre o aposto e o termo a que se refere quase 
sempre há uma pausa (vírgula,dois-pontos, 
travessão, parênteses)



A



 No caso anterior os dois pontos introduzem o aposto.
(carinho)

 Quando o aposto especifica ou individualiza o termo a
que se refere, geralmente não há pausa. (Àquela hora
a avenida Brasil estava intransitável.)

 O aposto pode vir precedido de expressões
explicativas, como: “isto é”, “a saber”, ou da
preposição acidental “como”. (Este advogado, como
representante da comunidade, é imprescindível)



 É o termo da oração por meio da qual 
chamamos ou interpelamos nosso 
interlocutor, real ou imaginário.

 Na escrita, ele aparece isolado por vírgulas ou 
seguido de ponto de exclamação e pode vir 
precedido da interjeição de chamamento “ó”.

Você viu, doutor, que notícia agradável?
Pessoal! Vamos embora!
Ó filho, me ajude a carregar as compras.



a

 Predicativo do sujeito – É o termo que 
atribui características, qualidade ou estado ao 
sujeito.

 Predicativo do objeto – É o termo que atribui 
características, qualidade ou estado ao objeto 
direto  ou ao objeto indireto.



 A ligação entre o sujeito e o predicativo é 
feita por um verbo – o verbo de ligação. Veja:



 Tanto o predicativo do sujeito quanto o
predicativo do objeto podem vir acompanhados
de preposição ou do conectivo como. Veja:







 “Tem” é um verbo significativo – Predicado Verbal 
(PV).

 O verbo “ser” é um verbo de ligação – Predicado 
Nominal (PN)



 “Deixa” (v.) e “lubrificadas”(n.) são núcleos –
Predicado verbo-nominal (PVN)

 Também é predicado verbo-nominal quando temos 
v. significativo + pred. do suj.



 Predicado Verbal – É aquele que apresenta como
núcleo um verbo significativo (VI, VTD, VTI,
VTDI)

 Predicado Nominal – É aquele que apresenta
como núcleo um predicativo do sujeito, que se
liga ao sujeito por meio de um verbo de ligação
(VL)

 Predicado Verbo-Nominal – É aquele que
apresenta dois núcleos: um verbo significativo e
um predicativo (do sujeito ou do objeto)



PV VI, VTD, VTI, VTDI ---------------

PN VL + PS

PVN VI, VTD, VTI , VTDI +  PS/PO
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