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- É o elemento a respeito de quem se diz alguma coisa.

Sujeito

- É o  termo da oração sobre o qual incide a informação  
prestada pelo predicado.

“Eu não contaria essa história familiar.”

“Meu bisavô nada ouviria e seguiria na caçada.”



Como identificar o sujeito?

Método da 
pergunta

Método da 
concordância

Método da 
substituição



• Para encontrar o sujeito, faz-se a pergunta QUEM? (para pessoas) ou 
O QUÊ? (para coisas) ao verbo, antes e não depois dele:

“Eu não contaria essa história familiar.”

- Quem não contaria essa história familiar?
- Eu. (sujeito)

“Meu bisavô nada ouviria e seguiria na caçada.”

- Quem nada ouviria?
- Meu bisavô. (sujeito)

Método da 
pergunta



• O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa:

“Eu não contaria essa história familiar.”
sujeito verbo

(1ª pessoa do singular)                  (1ª pessoa do singular)

“Meu bisavô nada ouviria e seguiria na caçada.”
sujeito verbo

(3ª pessoa do singular)            (3ª pessoa do singular)

A antena não foi instalada corretamente.
sujeito verbo

(3ª pessoa do singular)              (3ª pessoa do singular)

Método da 
concordância



• Sujeito é o termo não preposicionado que, quando de terceira 
pessoa, pode ser substituído por ele, ela, eles ou elas:

“...uma moça apareceu bem no último instante.”
sujeito (ela)

“Meu bisavô nada ouviria e seguiria na caçada.”
sujeito (ele)

Método da 
substituição



Núcleo do Sujeito

“Meu bisavô nada ouviria e seguiria na caçada.”

As crianças da minha rua são educadas.



O núcleo do sujeito pode ser expresso por:

a) um substantivo:

Raimundo estuda para o concurso público.
sujeito predicado

Flores amarelas ornamentavam a casa.
sujeito predicado

Morfossintaxe do sujeito



O núcleo do sujeito pode ser expresso por:

b) um pronome substantivo:

Eles não compareceram à missa na igreja.
sujeito predicado

Aquilo nos preocupava.
sujeito predicado

O time   que ganhou o campeonato      tem jogadores estrangeiros.
sujeito predicado

Morfossintaxe do sujeito



O núcleo do sujeito pode ser expresso por:

c) um numeral substantivo:

Três é demais.
sujeito predicado

Ambos faltaram.
sujeito predicado

Um milhão participou das manifestações em Brasília.
sujeito predicado

Morfossintaxe do sujeito



O núcleo do sujeito pode ser expresso por:

d) Qualquer palavra substantivada:

O não é uma palavra muito forte.
sujeito predicado

O dois é um número inteiro.
sujeito predicado

Um quê de tristeza se via no rosto daquela moça.
sujeito predicado

Morfossintaxe do sujeito



O núcleo do sujeito pode ser expresso por:

e) Uma oração subordinada substantiva:

Convém que você case.
predicado sujeito

É preciso estudar a lição.
predicado sujeito

“Não me importa que mil raios partam.” (Cazuza)
predicado sujeito

Morfossintaxe do sujeito



CLASSIFICAÇÃO DO

SUJEITO

- Simples
- Composto
- Oculto*
- Indeterminado



Sujeito Simples

• Formado por um núcleo

Amaro retirou-se da sala, calado, obscuro.

As duas conversavam baixinho segredos inatingíveis.

Vários objetos permaneciam nas caixas.



Sujeito Composto

• Formado por dois ou mais núcleos.

Minhas irmãs e meus irmãos moram em Campo Grande.

Guilherme e Tales são filhos do Jaime.

O presidente e a primeira-dama descansam no litoral 
baiano.



Sujeito Oculto (desinencial, elíptico, implícito)

• Quando existe, pode ser determinado, mas não 
aparece explícito na oração.

Gostamos de música popular brasileira.

Sou do clube tantas vezes campeão.

Faça aquilo que seu coração está pedindo.



Sujeito Indeterminado

• Quando existe, mas não pode ser definido.

Assaltaram um banco na cidade.

Vive-se bem em Brasília.

Acredita-se em vida fora do planeta Terra.



ORAÇÃO SEM

SUJEITO

É sem sujeito a oração cuja causa de ser 

do pensamento expresso não está 

desencadeada por um sintagma, ou seja, 

está contida no próprio processo verbal.



Oração sem sujeito

a) com verbos ou expressões que contêm 

verbos denotando fenômeno da natureza:

• Em Brasília, chove muito.

• Trovejou muito durante a noite.



Oração sem sujeito

b) com os verbos ser, fazer, estar, e haver 
designando tempo em geral:

• De manhã, é bastante frio.

• É cedo./ São duas horas./ Era 
madrugada.

• Fazia um tempão que não o via.

• Há um ano você não me escreve.

• Estava muito frio neste Natal.



Oração sem sujeito

c) com o verbo HAVER no sentido de existir:

• Havia muitas mentiras no discurso.

• Disse que haverá demissões.



Observação:

- O verbo ter, que na linguagem popular 
substitui o verbo haver no sentido de existir, 
também é impessoal e a oração sem sujeito.

“Em Pasárgada tem tudo” Manuel Bandeira

- O verbo existir não perde sua pessoalidade.

Houve dois acidentes graves.
• objeto direto

Existiram dois acidentes graves.
• sujeito



- Em locução verbal, isto é, acompanhado de 
um auxiliar, o verbo impessoal transmite ao 
auxiliar a sua impessoalidade.

Deve haver muitos alunos na sala.

Poderá haver crises internacionais.

Costuma haver filmes de sucesso nesta 
época.



Oração sem sujeito

d) com as expressões andar por, estar perto 
de, estar próximo de, ir por, ir para, vir 
para etc. indicando tempo decorrido.

Está perto de quatro anos que meu tio morreu.

Anda por três semanas que as aulas 
começaram.

Vai para dez anos que não vejo Cláudia.


