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TERMOS ESSENCIAIS DA ORAÇÃO (SUJEITO) 

Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado, ou seja, os dois grandes termos que 
formam as orações. 

A professora foi homenageada pelos alunos. 
Sujeito: a professora 
Predicado: foi homenageada pelos alunos 

  Sujeito-  é o termo da oração que indica de quem ou do que se fala. É o termo sobre o qual é feita 
uma afirmação. 

EXEMPLO:                Todos queriam ser famosos. 
                                      Sujeito: todos 
                                      Predicado: queriam ser famosos 

Predicado: é tudo aquilo que se diz do sujeito. 

EXEMPLO:                  Tatiana e eu somos melhores amigas de infância. 
                                      Sujeito: Tatiana e eu 
                                      Predicado: somos melhores amigas de infância 

Classificação do sujeito: 

Os sujeitos podem ser: 
• Determinado - quando é identificado na oração. 
• Indeterminado - quando não é identificado na oração. 
• Inexistente - orações com verbos impessoais. 

Os sujeitos determinados, por sua vez, dividem-se em: simples, composto e oculto. 
1. Sujeito Simples - tem apenas um núcleo. Exemplo: O paciente foi atendido. 

 
2. Sujeito composto: tem mais do que um núcleo. 

 
 Exemplo: Mousses e pudim são os meus doces preferidos.  
 

3. Sujeito Oculto - quando é identificado pela desinência verbal.  
 
Exemplo:  (?) Andamos a tarde toda. (Nós) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ATIVIDADES  

Classifique os sujeitos das orações.  

1) O dia amanheceu nublado. 

A) SUJEITO SIMPLES  (SS)   
B) SUJEITO OCULTO (SO) 
C) SUJEITO COMPOSTO (SC) 

2) Eu e meus amigos viemos auxiliá-lo. 

A) SUJEITO SIMPLES  (SS)   
B) SUJEITO OCULTO (SO) 
C) SUJEITO COMPOSTO (SC) 

3) Nesta cidade, faz um calor intenso o ano todo. 
A) SUJEITO SIMPLES  (SS)   
B) SUJEITO OCULTO (SO) 
C) SUJEITO COMPOSTO (SC) 

4) (?) Estivemos na fazenda. 

A) SUJEITO SIMPLES  (SS)   
B) SUJEITO OCULTO (SO) 
C) SUJEITO COMPOSTO (SC) 
5)  Na frase: “No dia seguinte, os jornais publicaram as fotos do acidente” , o sujeito é : 

 
A) (   ) No dia seguinte  B) (   ) As fotos    C) (   ) Os jornais 

 
Leia a tirinha abaixo e assinale a opção correta em relação ao sujeito: 
 

 

6 - Na oração “Esse lixo enfeia a rua”, qual é o sujeito? 

( A ) Rua                  ( B ) Esse lixo       ( C ) Lixo         

Leia a tirinha abaixo e responda:             

7) 
No primeiro quadrinho aparece um sujeito simples. Assinale a alternativa em que esse sujeito 
aparece: 

A)(    ) Eles                     B)(      ) Uma cesta          C)(    ) Colocaram        


