
O que é oração sem sujeito 
Sabemos que os termos essenciais de uma oração são o sujeito e o predicado. Entretanto, 
há orações que apresentam verbos impessoais, ou seja, que não se referem a uma pessoa 
do discurso e, por isso, não admitem sujeito. 

Observe alguns exemplos de oração sem sujeito: 

 Nevou bastante em Santiago. 

 Há muita gente nessa sala. 

 Choveu o dia todo ontem. 

Os verbos grifados de cor vermelha são exemplos de verbos impessoais, já que não têm 

sua flexão de número-pessoa determinada por um termo específico da oração. Observe que a 

mensagem centra-se na ação verbal, a qual não é atribuída a nenhum ser (sujeito). 

Observe alguns casos mais comuns de orações sem sujeito da Língua Portuguesa: 

1) Verbos que indicam fenômenos da natureza (verbos intransitivos): chover, relampear, 

nevar, trovejar, amanhecer, anoitecer, entre outros. 

Exemplos: 

 Chove muito no Nordeste nesta época do ano. 

 Aqui anoitece sempre às 18h. 

 Nevou bastante nessa madrugada. 

2) Verbos ser, estar, fazer, haver quando estão relacionados com fenômenos da natureza ou 

com expressões temporais. 

Exemplos: 

 É cedo ainda ou tarde demais? 

 Faz seis meses que não encontro com ele. 

Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;) 

 Está anoitecendo. 

 Há dois anos não chove nessa região. 

Concordância verbal nas orações sem sujeito 

Como você pôde observar, os verbos impessoais permitem a existência de orações sem sujeito. 

Entretanto, é preciso que tenhamos bastante atenção para realizar o processo de concordância 

verbal, o qual é necessário de acordo com a Gramática da Língua Portuguesa. Veja a 

concordância do verbo haver quando este tem o sentido de “existir”: 

 Há pessoas que nunca aprendem a lição. 

 Havia 120 pessoas conformadas para o evento. 

 A polícia disse que houve muitos casos semelhantes nesta semana. 

Note que, como não há sujeito nas orações, o verbo impessoal “haver” deve permanecer 

na terceira pessoa do singular. 
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Dica: 

Lembre-se de que, diferentemente do verbo “haver”, o verbo “existir” é pessoal. Isso significa que, 

ao utilizá-lo, devemos realizar a concordância com o sujeito a que se refere. Observe o exemplo: 

 Há muitos animais no zoológico. 

 Existem muitos animais no zoológico. 

 

Verbos impessoais 

Verbos impessoais são verbos que, não apresentando sujeito, são conjugados apenas na 3.ª 
pessoa do singular. Os principais verbos impessoais são o verbo haver (apenas com sentido de 
existir), o verbo fazer (quando indica tempo decorrido) e verbos que indicam fenômenos da 
natureza e atmosféricos. 
Verbo haver 

O verbo haver, quando utilizado como sinônimo de existir, é um verbo impessoal, devendo ser 
conjugado apenas na 3.ª pessoa do singular: há, houve, havia, haverá, haveria,... 

 Exemplos com o verbo haver 
 Há inúmeras razões para eu estar chateada com você. 
 Havia muitas pessoas esperando na fila. 
 Houve reclamações sobre o desempenho do governante. 

Verbo fazer 

O verbo fazer, quando indica tempo decorrido ou fenômeno atmosférico, é um verbo impessoal, 
devendo ser conjugado apenas na 3.ª pessoa do singular: faz duas semanas, faz cinco meses, 
faz três horas,... 
Exemplos com o verbo fazer 

 Faz cinco anos que não vejo minha irmã. 
 Faz trinta minutos que eu estou esperando você. 
 Casei faz duas semanas. 
 Na minha cidade, faz sol todos os dias. 
 Faz muito calor a esta hora! 

Verbos indicativos de fenômenos da natureza e atmosféricos 

Verbos que indicam fenômenos da natureza e atmosféricos, como o verbo chover, anoitecer, 
nevar, escurecer,... são verbos impessoais, devendo ser conjugado apenas na 3.ª pessoa do 
singular: choveu, anoitece, nevava, escurecerá,... 
Lista de verbos indicativos de fenômenos da natureza e atmosféricos: 
Verbo amanhecer; Verbo anoitecer; Verbo escurecer; Verbo alvorecer; Verbo chover; 
Verbo chuviscar; Verbo nevar; Verbo ventar; verbo relampejar; verbo trovejar; verbo estiar; 
verbo orvalhar; verbo saraivar; verbo garoar; verbo gear; 
 
Exemplos com verbos indicativos de fenômenos da natureza e atmosféricos 

Todas as noites chove na minha cidade. 

Nevará todos os dias durante o inverno? 

Anoitece sempre à mesma hora. 

Outros verbos impessoais 

Além dos verbos acima referidos, existem outros verbos que possuem impessoalidade em 
algumas situações. 

Verbo ter 

Em linguagem coloquial, o verbo ter é impessoal quando sinônimo de haver, com sentido de ter 
existência: 
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Há pessoas na fila. 
Tem pessoas na fila. 

Verbo passar 
O verbo passar é impessoal quando seguido da preposição de, indicando tempo: 
Já passa das sete horas. 
Passava das três da tarde quando ele chegou. 

Verbos bastar e chegar 

O verbo bastar e o verbo chegar são impessoais quando seguidos da preposição de, indicando 
que algo é suficiente: 
Basta de confusões! 
Chega de mentiras! 

Verbo tratar 

O verbo tratar é impessoal quando conjugado pronominalmente, seguido da preposição de: 
Trata-se de assuntos pessoais. 
Trata-se de problemas familiares.  

Verbo impessoal com sentido figurado 
Um verbo impessoal, quando utilizado em sentido figurado, perde a sua impessoalidade, sendo 
conjugado no singular e no plural, nas diversas pessoas do discurso. Isso acontece muitas vezes 
com os verbos que indicam fenômenos da natureza e atmosféricos. 
Exemplos de verbo impessoal com sentido figurado 
Choveram comentários inadequados nas redes sociais. 
Hoje eu amanheci de mau humor. 

 

 

 


