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1. Leia a tirinha a seguir para classificar as orações quanto ao tipo de predicado.  

 
a) A alegria é contagiosa! Predicado: ___________________________________________________________ 

b) Eu sou imune. Predicado: __________________________________________________________________ 

 

2. Julgue as afirmações a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F) a respeito das funções sintáticas de predicativo 

do sujeito e predicativo do objeto.  

 

(____) A oração “As meninas levaram os livros danificados” apresenta verbo significativo que liga o termo 

“danificados” ao núcleo do sujeito “meninas”.  

(____) Em “Helena se tornou adulta”, há o predicativo do sujeito “adulta” que atribui ao termo “Helena” uma 

característica.  

(____) O termo “culpado”, na oração “O juiz julgou o réu culpado”, exerce função sintática de predicativo do 

objeto, pois ele atribui uma característica ao objeto direto “réu”.  

(____) Em “Os intelectuais chamavam-lhe poeta”, o termo “poeta” se refere ao pronome oblíquo “lhe”, que 

exerce função de objeto indireto.  

 

3. Leia as frases a seguir. Identifique o predicativo e classifique-o.  

 

a) Ana Maria está triste. ______________________________________________________________________ 

b) Pedro viu que Maria estava satisfeita. _________________________________________________________ 

c) A minha irmã estava cansada. ________________________________________________________________ 

d) O portão permanecerá fechado. ______________________________________________________________ 

e) Sarah sabia que o professor era irritadiço. ______________________________________________________ 

 

4. Para cada frase abaixo, identifique seu sujeito e seu predicado.  

 

a) As crianças brincavam na praia.  

Sujeito: ___________________________________________________________________________________ 

Predicado: ________________________________________________________________________________ 

 

b) Os lagos, próximos às cidades, estão cada vez mais poluídos.  

Sujeito: ___________________________________________________________________________________ 

Predicado: ________________________________________________________________________________ 

 

c) A chuva não cedia mesmo com o fim da estação.  

Sujeito: ___________________________________________________________________________________ 

Predicado: ________________________________________________________________________________ 
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d) A professora ensinou a fazer cálculos.  

Sujeito: ___________________________________________________________________________________ 

Predicado: ________________________________________________________________________________ 

 

e) Embora chato, o filme tinha recebido o Oscar.  

Sujeito: ___________________________________________________________________________________ 

Predicado: ________________________________________________________________________________ 

 

5. Observe as frases e destaque apenas os verbos de ligação.  

 

a) Paciência e respeito são virtudes ignoradas nos dias de hoje  

b) A bandeira é o símbolo da pátria.  

c) As meninas andam sempre de bom humor.  

d) Ela parecia espantada.  

e) Não havia nenhum tipo de mágoa entre os amigos.  

 

6. Classifique o predicado das orações.  

 

a) Juliana permaneceu calada durante a aula. ______________________________________________________ 

b) O presidente demitiu o secretário da instituição __________________________________________________ 

c) Nomearam as novas ruas da cidade. ___________________________________________________________ 

d) Ele estava irritado com as brincadeiras. ________________________________________________________ 

 

 
 


