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O QUE É A SINTAXE? 

• A sintaxe é a parte da gramática que estuda as palavras 
enquanto elementos da oração, compreendendo a relação 
existente entre elas. 



ANÁLISE SINTÁTICA

• Na análise sintática, temos a seguinte estrutura como 
padrão: 

                              SUJEITO   +  PREDICADO

             Composto por:                                       Composto por: 
Núcleo do Sujeito + outros termos               Verbo + outros termos

É a função sintática com a qual o                 É a continuação da oração, 
verbo da oração concorda                             precedida pelo sujeito. 



1.     Júlia sempre andava pelo bairro.

     sujeito                   predicado
(núcleo do s.)

2.       A menina atrapalhada sempre tropeçava na escada.

                    sujeito                               predicado 
núcleo do s. = menina
outros termos = A, atrapalhada

EXEMPLOS



TIPOS DE SUJEITO

Sujeito Simples 

Um único termo compõe o 
núcleo do sujeito

Ex: Os exercícios de gramática 
são legais.

Sujeito Composto
 

Dois ou mais termos compõem 
o núcleo do sujeito

Ex: O simulado e os exercícios 
de gramática são legais.



Sujeito 

Oculto/ Implícito/

 Desinencial

É possível identificá-lo por meio 
da desinência do verbo, embora 
o sujeito não apareça na oração.

Ex: Passei a noite acordada. (Eu)

Ex: Aqui em casa, amamos o 
Natal. (Nós)

Sujeito
 Indeterminado

Não é possível identificá-lo, 
embora ele exista. Sempre está 
na terceira pessoa

Ex: Precisa-se de mesas.

Ex: Chamaram você

Obs: note que não é possível 
saber quem chamou ou quem 
precisa, por isso é indeterminado.



Sujeito Inexistente

 Há 3 casos em que ele ocorrerá:

1. Fenômeno da natureza. 

Ex: Choveu ontem à noite

2. Verbo ‘haver’ no sentido de ‘existir’

Ex: Há muitas pessoas neste local. 

3. Verbo ‘fazer’ com ideia de tempo decorrido

Ex:  Faz quatro meses que não o vejo. 

Note que não haverá 
plural em nenhum 
desses três casos 
justamente porque 
não há sujeito





O Quereres
Caetano Veloso

Onde queres o ato, eu sou o espírito

E onde queres ternura, eu sou tesão

Onde queres o livre, decassílabo

E onde buscas o anjo, sou mulher

Onde queres prazer, sou o que dói

E onde queres tortura, mansidão

Onde queres um lar, revolução

E onde queres bandido, sou herói



TIPOS DE PREDICADO

• Há três tipos de predicado:

1. Predicado Verbal
2. Predicado Nominal
3. Predicado Verbo-nominal 

• Essas classificações se relacionam com o tipo de verbo 
presente na oração. 



1. PREDICADO VERBAL :

• O verbo é significativo (ou seja, não indica estado) e o núcleo do 
predicado é o verbo.

Ex: A garota saiu. 

2. PREDICADO NOMINAL :

• O verbo é de ligação (ou seja, indica estado) e há predicativo do 
sujeito. O núcleo do predicado é o nome. 

Ex:  A ministra é inteligente. 

3. PREDICADO VERBO-NOMINAL:

• Há dois núcleos do predicado: o verbo e o nome. 

Ex:  A garota saiu contente. 



Metade
Adriana Calcanhoto

Eu perco o chão

Eu não acho as palavras

Eu ando tão triste

Eu ando pela sala

Eu perco a hora

Eu chego no fim

Eu deixo a porta aberta

Eu não moro mais em mim



CURIOSIDADE 
DO DIA


