
 

27/04 (Segunda-feira)  2 aulas            8º ANO 

 

ASSISTA A VÍDEOAULA NA PLATAFORMA MODERNA COMPARTILHA 

 
 

 
 

VAMOS REVISAR O PREDICADO “VERBAL” E “NOMINAL” 
E APRENDER SOBRE O PREDICADO “VERBO-NOMINAL” 

 
Tipos de Predicado 

 
De acordo com seu núcleo significativo, os predicados são classificados em três tipos: 
 

 Predicado Verbal 
Indica uma ação, sendo constituído por um núcleo, que é um verbo nocional (verbo que indica uma 

ação). Nesse caso, não há presença de predicativo do sujeito, por exemplo: 
 Nós caminhamos muito hoje. (núcleo: caminhamos) 
Cheguei hoje de viagem. (núcleo: cheguei) 
O cliente perdeu os documentos. (núcleo: perdeu) 
 

 Predicado Nominal 
Indica estado ou qualidade, sendo constituído por um verbo de ligação (verbo que indica estado) e 
o predicativo do sujeito (complementa o sujeito atribuindo-lhe uma qualidade). 
Há somente um núcleo, caracterizado por um nome (substantivo ou adjetivo), por exemplo: 

Alan está feliz. (núcleo: feliz) 
Fiquei exausta. (núcleo: exausta) 
Ele continua atencioso comigo. (núcleo: atencioso) 

 

 Predicado Verbo-Nominal 

Ao mesmo tempo que indica ação do sujeito, esse tipo de predicado informa sua qualidade ou estado, 
sendo constituído por dois núcleos: um nome e um verbo. 

 
Nesse caso, há presença de predicativo do sujeito ou predicativo do objeto (complementa o objeto 
direto ou indireto, atribuindo-lhes uma característica), por exemplo: 
Suzana chegou cansada. (núcleos: chegou, cansada) 
Terminaram satisfeitos o trabalho. (núcleos: terminaram, satisfeitos) 
Considerou a caminhada desagradável. (núcleos: considerou, desagradável) 

Para identificar um predicado verbo-nominal, o verbo que indica ação está expresso na oração. O verbo 
que indica estado ou qualidade, por sua vez, está oculto. 

Assim, “Suzana chegou” caracteriza o verbo nocional, o qual representa a ação do sujeito. Enquanto que 
“(estava) cansada” indica o estado do sujeito, onde o verbo não nocional não aparece declarado na frase. 

 

 

ATIVIDADES 

 

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

https://www.todamateria.com.br/predicativo-do-sujeito/
https://www.todamateria.com.br/verbos-de-ligacao/
https://www.todamateria.com.br/predicativo-do-objeto/


 

Disponível em https://amigopai.wordpress.com/2017/04/18/predicativo-do-sujeito/. Acesso em 05 de 

março de 2018. 

a) A alegria é contagiosa! 

Predicado: __________________________________________________ 

b) Eu sou imune. 

Predicado: __________________________________________________ 

 

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

PREDICATIVO DO SUJEITO: qualificando o sujeito 

PREDICATIVO DO OBJETO: qualificando o objeto 

 

a) Miguel está triste. __________________________________________ 

b) Ela viu que Maria estava satisfeita. _______________________________ 

c) A minha irmã estava cansada. ___________________________________ 

d) O portão permanecerá fechado. ________________________________ 

e) João sabia que o professor era irritadiço. ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28/04 (Terça- feira) 

 

 

1- 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: ________________________________________ 

 

d) A professora ensinou a fazer cálculos. 

 Sujeito: ___________________________________________ 

 Predicado: ________________________________________ 

 

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

 Sujeito: ___________________________________________ 

 Predicado: ________________________________________ 

 

2- 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 iam sempre ao jardim. 

d) Ela parecia espantada. 

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

 

 

 

 

 



29/04 (quarta-feira) 2 aulas 

 

 

 

1- Identifique o sujeito e o predicado e classifique o predicado das orações. 

a) Juliana permaneceu calada durante a aula. 

Sujeito: 

Predicado: 

Classificação do predicado: 

 

b) O presidente demitiu o secretário da instituição. 

Sujeito: 

Predicado: 

Classificação do predicado: 

 

c) Nomearam as novas ruas da cidade.  

Sujeito: 

Predicado: 

Classificação do predicado: 

 

d) Ele estava irritado com as brincadeiras.  

Sujeito: 

Predicado: 

Classificação do predicado: 

 

 

2- Proposta de Redação: Narração (Faça em uma folha de monobloco para colocá-la na pasta de 

produção textual.) 

 

Imagine que, dirigindo um veículo a motor, você depara com o seguinte cartaz: “Perigo à frente. Volte”. 



 

 

Mas você precisa seguir adiante... 

Por quê? 

O que o espera?  

Como agir?  

O que encontrou? 

Como foi? 

O que aconteceu depois? 

Procure ser o mais coerente possível em sua redação. Vamos seguir um padrão, compondo 5 parágrafos.  

Dê um título.  

Mínimo 20 linhas) 

Use sua criatividade!!! 


