
LÍNGUA PORTUGUESA 

4ª SEMANA: QUARENTENA:      7º ANO 

Espero que todos estejam bem e se cuidando! 

Atenção: Você deve copiar, em seu caderno, TODO o conteúdo e 

atividades abaixo, sempre com muita atenção e capricho. 

Treze Tílias, 29 de abril de 2020. 

Tipos de Predicado 

Predicado é tudo o que se declara acerca do sujeito, ou seja, é tudo que há na frase que não é o 

sujeito. O predicado pode ser classificado em: 

 

Predicado Nominal: No predicado nominal o núcleo do predicado é um nome, o qual exerce a 

função de predicativo do sujeito. 

Predicativo do sujeito é um termo que dá significado, atributo, característica ao sujeito ou, ainda, 

exprime seu estado ou modo de ser. O predicativo é conectado ao sujeito sempre através de um 

verbo de ligação. 

1ª. Ela está cansada.                                                    2ª. As taxas de juros continuam elevadas. 

Observe na primeira oração que “cansada” é um atributo dado ao sujeito “Ela”. O sujeito “Ela” e o 

predicado nominal “cansada” estão conectados pelo verbo de ligação “está”. 

Na segunda frase, observamos o mesmo processo anterior de análise: perguntamos quem 

continua? E continua o quê? E temos as respostas: “as taxas de juros” (sujeito) e “elevadas” 

(predicado nominal), ou seja, o predicativo nominal só atribui significado ao sujeito quando ligado 

pelo verbo de ligação (continuam). A oração só tem sentido pelo complemento (predicado) 

“elevadas”, o qual é, portanto, o núcleo do predicado nominal. 

 

Predicado Verbal: possui obrigatoriamente um verbo, o qual é o núcleo do predicado. O verbo é 

núcleo do predicado quando é nocional, ou seja, que demonstra uma ação. 

Ex: Os alunos estudam todos os dias para o concurso. 

Observe na frase que o verbo “estudam” evidencia uma ação: o ato de estudar, e diz respeito ao 

sujeito “os alunos” ao mesmo tempo que é complementado pelo restante do predicado “todos os 

dias para o concurso”. Porém, como o núcleo do predicado é o verbo “estudam”, chamamos o 

predicado de verbal. 

 

Predicado verbo-nominal 

O predicado verbo-nominal possui dois núcleos: um verbo nocional, como vimos no predicado 

verbal, e um predicativo, que pode referir-se tanto ao sujeito quanto ao verbo. 



Os alunos estudaram cautelosos para o simulado. 

Observamos na frase que há dois núcleos: o verbo nocional (estudaram), ou seja, o sujeito 

praticou uma ação. No entanto, há uma característica dada ao sujeito “cautelosos”, que é, 

portanto, uma predicação, uma qualidade concedida ao sujeito, logo, é o predicativo do sujeito. 

Poderíamos desdobrar a última oração em duas: 

Os alunos estudaram para o simulado. Eles foram cautelosos. 

Na primeira oração temos um predicado verbal “estudaram para o simulado”, no qual o núcleo é o 

verbo nocional “estudaram”. Já na segunda oração o núcleo do predicado é um nome 

“cautelosos” conectado por um verbo de ligação (foram) ao sujeito (Eles) e, portanto, é um 

predicado nominal. 
 

Ficou em dúvida ainda? O professor Noslen (ele mesmo, “suce quem nem mousse”) 

gravou um videozinho que nos ajudará com este conteúdo! 

https://www.youtube.com/watch?v=3uH39VAnAv8 

 

1. Indique o sujeito e o predicado:  

a) Sua namorada está no pátio. 

Ex: Sujeito:  Sua namorada                       Predicado:  está no pátio 

b) Esta região é muito fértil.  

      Sujeito: __________________________________________________________________ 

     Predicado: ________________________________________________________________ 

c) A construção da ponte chegou ao fim. 

     Sujeito: ___________________________________________________________________ 

    Predicado: _________________________________________________________________ 

d) Sairá agora o primeiro ônibus. 

     Sujeito: ___________________________________________________________________ 

     Predicado: ________________________________________________________________ 

2- Classifique o predicado das orações abaixo, utilizando os seguintes códigos:  

  

(PV) Predicado Verbal  

(PN) Predicado Nominal  

(PVN) Predicado Verbo-nominal  

  

  

Ex: ( PN) Tina me trata mal.  

(      ) Eu moro naquele condomínio.  

(      ) Permaneci quieta num canto.  

(      ) Eu sou feliz.  

(      ) Considero sua resposta 

correta.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3uH39VAnAv8


3- Transcreva e classifique o sujeito e o predicado.  

Ex:“Àquela hora ainda não tinham sido acesas as luzes da cidade.  

  Ex:  Sujeito: luzes da cidade: sujeito simples 

      Predicado: ainda não tinham sido acesas: predicado verbo-nominal 

 

a) Ouviu-se por toda a sala um oh! de decepção.  

 

b) “O patear cadente dos cavalos fazia um ruído cavo na terra empapada pela chuva.” (Camilo 
Castelo Branco)  

 

c) “Difundia-se nos ares o coro da primeira reza.” (Euclides da Cunha)  

 

d) Súbito ruflar de asas veio quebrar o solene silêncio da mata.  

 

4. Reescreva as orações antepondo o predicado ao sujeito.   

a) A generosidade cabe aos vitoriosos.  

Ex: Aos vitoriosos cabe a generosidade. 

b) Pratos saborosos já fumegavam sobre a grande mesa.  

 

c) O movimento de pedestres pouco a pouco vai diminuindo nas ruas.  

 

d) As plantações, vastas e belas, ali estavam como prova do seu esforço.  

 

e) A rapidez e a agilidade dos esgrimistas eram impressionantes.  

 

A PARTIR DE AGORA NÃO PRECISA COPIAR, APENAS RESPONDA PARA MIM NO 
WhatsApp, no privado, se conseguir. 

 

Mais um mistério para os meus melhores detetives 

desvendarem! Quem solucionará este caso? Eu te desafio!!! 

                              Uma morte misteriosa 

 João e Marcos, dois políticos populares, se reuniram em um clube para discutir a 

derrubada de seu líder de partido. Cada um deles pediu uma vodka com gelo. João bebeu 

rapidamente o dele e pediu mais uma. Ele então bebeu o segundo em um gole só e decidiu 

esperar antes de pedir a terceira. Enquanto isso, Marcos, que estava bebendo em pequenos 

goles sua bebida, caiu subitamente morto. Os dois homens tinham caído em uma armadilha em 

que os dois deveriam morrer. Por que Marcos morreu e João sobreviveu? 
 

Um abraço bem carinho e cheio de saudades de todos! 


