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Predicativo do sujeito 
  

►O predicativo do sujeito é uma função sintática que completa o sentido do verbo,      
atribuindo ao sujeito da frase uma propriedade, uma característica, uma localização. 

 A água deste rio está poluída. 

 A Lara é ruiva. 

 A Rita está no Porto. 
 

 

►O predicativo do sujeito é um constituinte obrigatório em frases cujo núcleo do 
grupo verbal seja um verbo copulativo (ser, estar, ficar, continuar, parecer, permanecer, 

tornar-se, revelar-se). A sua supressão torna as frases agramaticais (*A Rita está.). 
 

►O predicativo do sujeito pode ser: 
• um grupo nominal; 
 A Ana é minha irmã.  

  

• um grupo adjetival; 
 A tua atitude foi admirável. 

 

• um grupo preposicional; 
 Estes livros estão com muito pó. 

  
 

                     
                                         
 

 

predicativo 
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• um grupo adverbial; 
 A minha escola fica ali. 

  

• uma oração subordinada substantiva completiva. 
 Ele parece gostar da sopa. 

Predicativo do sujeito     
Predicativo do complemento direto 
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Predicativo do complemento direto 
 

►O predicativo do complemento direto é o constituinte da frase que incide sobre 
o complemento direto e completa o sentido de alguns verbos transitivos-              
-predicativos (achar, considerar, eleger, nomear…). 

 Considero este livro magnífico. 

 

 

►A função sintática de predicativo do complemento direto pode ser 
desempenhada por: 

• um grupo nominal; 

 Elegeram o nosso candidato Presidente da Câmara.  
  

• um grupo adjetival; 

 O professor achou esse trabalho excecional. 
 

• um grupo preposicional. 

 Considerámos o debate de grande interesse. 
 

 

 

    predicativo do 
complemento  direto 
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APLICAÇÃO (predicativo do sujeito) 

EXERCÍCIO 1 
 

Sublinha os predicativos do sujeito presentes em cada uma das frases. 
 

1. A minha mãe é médica e trabalha num hospital público. 

2. Há alguns anos, ele era o meu cantor favorito. 

3. Tu és um perito em informática. 

4. A Ana fica inquieta e preocupada, quando algum dos filhos se atrasa.  

5. Ele continua voluntário da AMI, apesar do cansaço e da idade. 

6. A professora ficou satisfeita. 

7. O comandante permaneceu no navio, apesar do perigo iminente. 

8. O importante é que estejas feliz. 

9. Ela continua com a mania das grandezas. 

10. A capa do último romance de Gonçalo M. Tavares é muito expressiva. 
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EXERCÍCIO 2 
       

Sublinha os predicativos do complemento direto presentes em cada uma das frases. 
 

1. A Julieta considera a nova colega uma excelente colaboradora. 

2. Acho o teu comportamento exemplar. 

3. Eles nomearam quatro colegas representantes da escola. 

4. Todos consideram o arguido inocente. 

5. Acho a tua pintura uma maravilha. 

6. Julgam o rapaz pela sua aparência. 

7. Não julguei o meu irmão tão sensível. 

8. Considero a tua intervenção muito oportuna. 

9. Julgaste o conflito com imparcialidade. 

10. Nunca te achei um arrogante, apesar das tuas capacidades. 

APLICAÇÃO (predicativo do  complemento direto) 
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APLICAÇÃO (predicativo do sujeito e predicativo do complemento direto) 

EXERCÍCIO 3 
 

Distingue, assinalando com A ou B, os constituintes que têm a função de: 

A – predicativo do sujeito; 

B – predicativo do complemento direto. 
 

1. Acho-te linda. 

2. Ela está, realmente, linda. 

3. Considero esta uma escola de sucesso. 

4. Eles acharam o passeio inesquecível. 

5. A tua irmã continua na paragem do autocarro. 

6. Ela parece que está melhor. 

7.  A maioria dos votantes elegeu um desconhecido para Presidente da Câmara. 

8.  Estou na Loja do Cidadão para renovar o passaporte. 

9. Acho os avanços da medicina espantosos. 

10. A Catarina considera a realização de um filme o seu maior objetivo. 
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APLICAÇÃO (predicativo do complemento direto) 

EXERCÍCIO 4 
 

Completa as frases com um predicativo do complemento direto adequado. Sublinha esse 
complemento. Procura utilizar grupos diferentes: nominal, adjetival, preposicional. 
 

1. O Miguel considera a atividade física ___________________________________________. 

2. Todos achámos esta obra _____________________________________________________. 

3. O árbitro julgou os lances ____________________________________________________ . 

4. Todos acham o Luís um rapaz _________________________________________________ . 

5. Considero a crise económica __________________________________________________. 

6. Acho essa solução ___________________________________________________________. 

7. O coletivo de juízes considerou este processo ______________________________________. 

8. Já li vários livros desse autor, porque o acho ______________________________________. 
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SOLUÇÕES 
 
EXERCÍCIO 1 

1. A minha mãe é médica e trabalha num hospital público. 

2. Há alguns anos, ele era o meu cantor favorito. 

3. Tu és um perito em informática. 

4. A Ana fica inquieta e preocupada, quando algum dos filhos se atrasa.  

5. Ele continua voluntário da AMI, apesar do cansaço e da idade. 

6. A professora ficou satisfeita. 

7. O comandante permaneceu no navio, apesar do perigo iminente. 

8. O importante é que estejas feliz. 

9.  Ela continua com a mania das grandezas. 

10. A capa do último romance de Gonçalo M. Tavares é muito expressiva. 

 

 

EXERCÍCIO 2 

 1. A Julieta considera a nova colega uma excelente colaboradora. 

 2. Acho o teu comportamento exemplar. 

 3. Eles nomearam quatro colegas representantes da escola. 

 4. Todos consideram o arguido inocente. 

 5. Acho a tua pintura uma maravilha. 

 6. Julgam o rapaz pela sua aparência. 

 7. Não julguei o meu irmão tão sensível. 

 8. Considero a tua intervenção muito oportuna. 

 9. Julgaste o conflito com imparcialidade. 

 10. Nunca te achei um arrogante, apesar das tuas capacidades. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B A B B B A B A B B 

EXERCÍCIO 3 
 
 
 
 
 

EXERCÍCIO 4 (sugestões entre parênteses) 

1. O Miguel considera a atividade física (a sua carreira) 

2. Todos achámos esta obra (muito interessante). 

3. O árbitro julgou os lances (com imparcialidade). 

4. Todos acham o Luís um rapaz (de trato difícil).  

5. Considero a crise económica (difícil de resolver). 

6. Acho essa solução (muito sensata). 

7. O coletivo de juízes considerou este processo (complexo). 

8. Já li vários livros desse autor, porque o acho (fantástico). 
 


