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Conceito

Para compreendermos os tipos de predicado 

existentes na Língua Portuguesa, temos, 

primeiramente, que saber a definição de 

predicado. 

Predicado é tudo o se declara acerca 

do sujeito, ou seja, é tudo que há na 

frase que não é o sujeito. 



Predicado Verbal

O predicado verbal possui 

obrigatoriamente um verbo, o qual é o 

núcleo do predicado. O verbo é núcleo 

do predicado quando é nocional, ou 

seja, que demonstra uma ação. 



Predicado Verbal.

Os alunos estudam todos os dias para o 

concurso. 

Observe na frase que o verbo “estudam” evidencia 

uma ação: o ato de estudar, e diz respeito ao 

sujeito “os alunos” ao mesmo tempo que é 

complementado pelo restante do predicado “todos 

os dias para o concurso”. Porém, como o núcleo do 

predicado é o verbo “estudam”, chamamos o 

predicado de verbal. 



Predicado Nominal 

No predicado nominal o núcleo do 

predicado é um nome, o qual exerce a 

função de predicativo do sujeito. 

Predicativo do sujeito é um termo que dá 

significado, atributo, característica ao sujeito ou, 

ainda, exprime seu estado ou modo de ser. O 

predicativo é conectado ao sujeito sempre através 

de um verbo de ligação. 



Predicado Verbal

1ª. Ela está cansada. 

Observe na primeira oração que “cansada” é um 

atributo dado ao sujeito “Ela”. O sujeito “Ela” e o 

predicado nominal “cansada” estão conectados 

pelo verbo de ligação “está”. 



Predicado Verbal

2ª. As taxas de juros continuam elevadas. 

Na segunda frase, observamos o mesmo processo 

anterior de análise: perguntamos quem continuam? e 

continuam o quê? E temos as respostas: “as taxas de 

juros” (sujeito) e “elevadas” (predicado nominal), ou 

seja, o predicativo nominal só atribui significado ao 

sujeito quando ligado pelo verbo de ligação 

(continuam). A oração só tem sentido pelo 

complemento (predicado) “elevadas”, o qual é, 

portanto, o núcleo do predicado nominal. 



Predicado Verbo-Nominal 

O predicado verbo-nominal possui 

dois núcleos: um verbo nocional, 

como vimos no predicado verbal, e um 

predicativo, que pode referir-se tanto 

ao sujeito quanto ao verbo. 



Predicado Verbo-Nominal

Os alunos estudaram cautelosos para o 

simulado. 

Observamos na frase que há dois núcleos: o verbo 

nocional (estudaram), ou seja, o sujeito praticou 

uma ação. No entanto, há uma característica dada 

ao sujeito “cautelosos”, que é, portanto, uma 

predicação, uma qualidade concedida ao sujeito, 

logo, é o predicativo do sujeito. Poderíamos 

desdobrar a última oração em duas: 



Predicado Verbo-Nominal

(1ª) Os alunos estudaram para o simulado.

(2ª) Eles foram cautelosos. 

Na primeira oração temos um predicado verbal 

“estudaram para o simulado”, no qual o núcleo é o 

verbo nocional “estudaram”. Já na segunda oração 

o núcleo do predicado é um nome “cautelosos” 

conectado por um verbo de ligação (foram) ao 

sujeito (Eles) e, portanto, é um predicado nominal.
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