
 

Descomplica para os fortes – Estrutura da 

oração 

Analisar significa decompor um todo em suas partes constituintes e sintaxe trata da relação lógica 

entre as palavras da frase. Analisar sintaticamente significa, pois, decompô-la em seus elementos 

constituintes, verificando a relação lógica existente entre esses elementos, a fim de determinar o 

papel que eles exercem dentro da frase. 

 

Descomplicando. 
Há três conceitos fundamentais no estudo da análise sintática. 

 

FRASE 

ORAÇÃO 

PERÍODO 

 

Frase é todo enunciado linguístico de sentido completo capaz de estabelecer comunicação. Pode 

ter verbo ou não. 

 

Ex. Silêncio. 

Ex. Fiquem quietos. 

 

Oração é o enunciado que se organiza ao redor de um verbo. Pode ter sentido completo ou não. 

 

Eu desejo. 

Eu desejo que todos aprendam de uma vez que o estudo da análise sintática não é nenhum bicho 

de sete cabeças. 

 

Período é a frase constituída por uma ou mais orações e que possuem sentido completo. As 

orações dependem do número de verbos. 

Período simples apresenta uma única oração. 



Ex. Amanhã será um lindo dia. 

 

Período composto apresenta mais de uma oração 

Ex. Amanhã eu irei ao cinema, pois preciso relaxar. 

 

Termos da oração 

 

Sujeito 

Predicado 

Complemento verbal 

Complemento nominal 

Agente da Passiva 

Adjunto Adnominal 

Adjunto Adverbial 

Aposto 

Vocativo 

 

Os termos da oração se dividem, segundo a gramática tradicional, em ESSENCIAIS, INTEGRANTES e 

ACESSÓRIOS. 

 

1 - ESSENCIAIS Os termos essenciais da oração são SUJEITO e PREDICADO. O sujeito é o ser sobre o 

qual se faz uma declaração. Tem seu núcleo (palavra ou termo central, principal) representado por 

um substantivo ou um pronome substantivo. Em torno deste núcleo, podem estar presentes outros 

elementos, em funções acessórias. A função de sujeito também pode ser exercida, em um período 

composto por subordinação, por uma oração subordinada substantiva (estudado à exaustão na 

aula passada). O predicado é o termo que efetivamente apresenta a mensagem. Ordinariamente, 

podemos dizer que é o que se declara sobre o sujeito. Com exceção do vocativo 

 

1.1 - TIPOS DE SUJEITO 

 

Determinado 

 

SIMPLES - Representado por apenas um núcleo.   

Ex. Eu fui à praia essa semana. 

Ex. Fui à praia essa semana. 

Ex. Alguém foi à praia essa semana. 



Ex. Quem foi à praia essa semana? 

 

 

COMPOSTO - Representado por dois ou mais núcleos. 

Ex. Os alunos e os professores comemoraram os bons resultados. 

 

INDETERMINADO – Pode ser representado de duas maneiras:  

a) Verbo na 3ª pessoa do plural.  

Ex. Falaram mal de você. 

 

b) Verbo na 3ª do singular mais a partícula se 

Ex. Precisa-se de ajudantes. 

 

 

INEXISTENTE – Quando a informação veiculada pelo predicado não se refere a um sujeito 

gramatical.  As orações sem sujeito ocorrem com verbos impessoais. 

▪ Haver no sentido de existir 

▪ Ser e estar indicando tempo ou clima 

▪ Haver, fazer e ir indicando tempo decorrido 

▪ Verbos que indiquem fenômeno da natureza 

▪ Verbos no infinitivo impessoal 

 

Ex. Há alunos interessados hoje. 

Ex. São 7 horas da noite. 

Ex. Está muito frio no Rio de Janeiro. 

Ex. Faz dez anos que não estudo essa matéria. 

Ex. Choveu bastante essa semana. 

Ex. Correr faz bem à saúde. 

 

TIPOS DE PREDICADO 

 

O Predicado pode ser classificado de três formas: verbal, nominal e verbo-nominal. 

 

 VERBAL – Quando o núcleo da informação veiculada pelo predicado está contido num verbo 

significativo.  

Ex. O Hobbit atacou o Orc. 



 

NOMINAL – O núcleo da informação veiculada pelo predicado está contido num nome ( predicativo 

do sujeito). O verbo tem a simples função de ligar o sujeito a este nome (palavra ou expressão que 

encerra a declaração). Por isso, a palavra principal (núcleo) se encontra no predicativo do sujeito e 

o predicado é chamado de nominal. 

Ex. Os elfos estavam preocupados. 

 

VERBO-NOMINAL – Simultaneamente, apresenta a ação praticada e o estado referente ao sujeito 

(predicativo do sujeito) ou ao complemento verbal (predicativo do objeto). Por isso, possui dois 

núcleos: o verbo e o nome (que exerce a função de predicativo). Os atletas entraram em campo 

confiantes. (predicativo do sujeito) 

Ex. Encontrei os anões cansados. 

 

VT OU VI PREDICADO VERBAL 

VL E PREDICATIVO PREDICADO NOMINAL 

VT OU VI E PREDICATIVO PREDICADO VERBO-NOMINAL 

 

Agora uma revisão sobre predicação verbal 
A predicação verbal trata do modo pelo qual os verbos formam o predicado, isso é, se exigem 

ou não complementos. Quanto à predicação, os verbos podem ser: 

 

Verbos transitivos – São verbos de conteúdo significativo que, por não terem sentido 

completo, necessitam de um complemento. Podem ser: 

Diretos, quando não necessitam de preposição.  

Indiretos, quando necessitam de preposição   

Diretos e indiretos, quando exigem dois complementos, um precedido de preposição e um 

sem preposição. 

Ex. Eu quero férias. 

Ex. Eu necessito de descanso. 

Ex. Ele deu a apostila ao aluno.  

Verbos intransitivos – São verbos que, por terem sentido completo, normalmente não 

precisam de um complemento. 

Ex. Todos chegaram. 

Verbos de ligação – São verbos que exprimem estado, qualidade, mudança de estado. 

Ela estava feliz. 


