
 

Tipos de predicado 
 

 

O predicado é um termo essencial da oração que faz uma afirmação sobre o sujeito e, de 
acordo com o seu núcleo, pode ser de diferentes tipos 
Observe os trechos em destaque nas orações abaixo: 

(1) Pedro é competente. 
(2) Pedro comprou um carro. 

(3) Pedro saiu contente. 
    Perceba que, em (1), o trecho em destaque trata-se de um predicado que é composto pelo verbo 
“é”. Esse verbo confere um sentido muito vago em relação ao sujeito, ou seja, não traz uma ideia 
nova e funciona apenas como elo entre o sujeito e o adjetivo “competente”. Verbos como esse são 
chamados de verbos de ligação e servem para unir duas palavras de caráter nominal. Assim, um 
predicado que possua em sua estrutura um verbo de ligação e um predicativo do sujeito é chamado 
de predicado nominal, pois seu núcleo não está no verbo, mas no nome que se refere diretamente 
ao sujeito. 
  Já em (2), é possível notar que o verbo “comprar” possui um sentido mais significativo 
(ou nocional), ou seja, já traz uma ideia nova sobre o sujeito. Verbos desse tipo podem ser 
classificados como transitivos e intransitivos. Por serem significativos, esses verbos são o núcleo 
do predicado verbal. 
     Finalmente, em (3), notamos que há dois tipos de palavras que trazem uma informação a 
respeito do sujeito, o verbo “saiu” e o adjetivo “contente”, formando ambas o núcleo do predicado. 
Nesse caso, trata-se de um predicado verbo-nominal, pois possui como núcleo um verbo e um 
nome simultaneamente. 
Vamos analisar a seguir cada uma dessas classificações dos predicados. 

 Predicado nominal 
       É aquele que é formado por um verbo de ligação + predicativo do sujeito. 

Predicado nominal 

Sujeito Verbo de ligação Predicativo do sujeito 

O menino 
parecia ansioso. 

Esta comida 
está sem sabor. 

Amar 
é viver. 

Minha bolsa 
é essa. 

Nosso time 
acabou derrotado. 

Os alunos 
continuavam desconfiados. 

Ele 
ficou sensibilizado. 

A notícia 
é terrível. 
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 Predicado verbal 
 
     É aquele que possui como núcleo um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. 

Predicado verbal 

Sujeito Verbo Complemento 

A menina 
adora 

doces. 

- 
Choveu 

muito. 

João 
gosta 

de Maria. 

Os cães 
andaram 

pelo gramado. 

O professor 
corrigiu 

as provas. 

  

 Predicado verbo-nominal 
 
    É aquele que tem como núcleo uma forma verbal (verbo transitivo ou verbo intransitivo que 
expressa ação) e uma forma nominal (substantivo, adjetivo, locução adjetiva) ou uma forma 
pronominal, que atua como predicativo do sujeito ou do objeto a que se refere. Assim, esse tipo 
de predicado pode ser estruturado das seguintes formas: 
 
a) Verbo intransitivo + predicativo do sujeito 

Predicado verbo-nominal 

Sujeito Verbo intransitivo Predicativo do sujeito 

Pedro 
saiu contente. 

José 
chegou cansado. 

 
b) Verbo transitivo + objeto + predicativo do objeto 

Predicado verbo-nominal 

Sujeito Verbo transitivo Objeto Predicativo do objeto 

Maria 
abriu o presente inesperado. 

A viagem 
deixava todos aflitos. 

 
c) Verbo transitivo + objeto + predicativo do sujeito 

Predicado verbo-nominal 

Sujeito Verbo transitivo Objeto Predicativo do sujeito 

João 
lia o documento ansioso. 

Os alunos 
observavam aquela cena emocionados. 

 

Para saber mais acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=u2G7fJ6zqSA&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=3uH39VAnAv8&t=46s 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=u2G7fJ6zqSA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3uH39VAnAv8&t=46s


 

1) Identifique e Classifique o Predicado: 

01. José chegou cansado. 

______________________________________________________________________________ 

02. O espetáculo foi emocionante. 

______________________________________________________________________________ 

03. Chove bastante na minha região. 

______________________________________________________________________________ 

04. O professor já corrigiu as provas. 

______________________________________________________________________________ 

05. Prenderam o ladrão. 

______________________________________________________________________________ 

06. Monica é muito simpática. 

______________________________________________________________________________ 

07. Vive-se bem no campo. 

______________________________________________________________________________ 

08. Perdi minha caneta. 

______________________________________________________________________________ 

09. Você acha minha caneta feia? 

______________________________________________________________________________ 

10. Os excursionistas chegaram cansados. 

______________________________________________________________________________ 

11. Bateram à porta. 

______________________________________________________________________________ 

12. Estava irritado com as brincadeiras. 

______________________________________________________________________________ 

13. Compareceram todos atrasados à reunião. 

______________________________________________________________________________ 

14. Come-se com fartura em sua casa. 

______________________________________________________________________________ 

15. Foi muito difícil a última questão. 

______________________________________________________________________________ 

16. Cresceram aquelas árvores. 

______________________________________________________________________________ 

17. O ônibus saiu atrasado. 

______________________________________________________________________________ 

18. Anoiteceu. 

______________________________________________________________________________ 

19. Chegaram os filhos da vizinha. 

______________________________________________________________________________ 

20. Crê-se em Deus. 

______________________________________________________________________________ 



21. Todos ficaram quietos. 

______________________________________________________________________________ 

22. Magda abriu o pacote, surpresa. 

______________________________________________________________________________ 

23. O filme é impróprio a menores de 18 anos. 

______________________________________________________________________________ 

24. A taxa de mortalidade infantil está elevada. 

______________________________________________________________________________ 

25. A chuva caia fina. 

______________________________________________________________________________ 

26. Choveu garrafa vazia lá de cima. 

______________________________________________________________________________ 

27. Trovejou muito. 

______________________________________________________________________________ 

28. Ele criou um bom enredo para a história. 

______________________________________________________________________________ 

29. Jovens optam por uma vida mais saudável. 

______________________________________________________________________________ 

30. O eclipse total do sol começa às oito horas. 

______________________________________________________________________________ 

2-Relacione as colunas de acordo com o tipo de predicado que cada período apresenta: 
a) (   ) João adora doces. 
b) (   ) Pedro é inteligente. 
c) (   ) João acha Pedro inteligente. 
d) (   ) Maria comprou um carro novo. 
e) (   ) O dia está triste hoje. 
I. Predicado nominal 
II. Predicado verbal 
III. Predicado verbo-nominal 

3-Assinale a única alternativa que apresenta um predicado verbo-nominal: 
a) (   ) O show foi emocionante. 
b) (   ) Gustavo gosta de pipoca. 
c) (   ) Fernanda chegou cansada. 
d) (   ) Mônica é muito comunicativa. 
e) (   ) Trovejou muito. 
4-Para os termos sublinhados nas orações abaixo, escreva PS se for predicativo do sujeito e PO se 
for predicativo do objeto. 
a) (   ) Pedro estava furioso. 
b) (   ) O resultado deixou a aluna triste. 
c) (   ) Chegaram atrasados à reunião. 
d) (   ) Sua casa é belíssima. 
e) (   ) Todos estavam quietos. 

5- (Consep-2012) Em “Nosso filho chegou atrasado.”, o predicado é 
a) (   ) nominal. 
b) (   ) verbal. 
c) (   ) verbo-nominal. 
d) (   ) predicativo do sujeito. 



6- (Reis & Reis-2015) O predicado é nominal em, exceto: 
a) (   ) Os passageiros ficaram assustados. 
b) (   ) O planeta podia ser tranquilo. 
c) (   ) “Zé Maria" não estava sóbrio. 
d) (   ) Você acha Júlia bonita, mamãe? 
 


