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Conceito

A função sintática que denominamos sujeito, é um 

termo essencial da frase e pode se comportar de 

várias maneiras, dependendo da intenção da 

mesma.

O sujeito tem a característica de concordar com o 

verbo, salvo raríssimas exceções.

Vejamos agora quais os tipos de sujeito existentes 

e como eles são caracterizados para que possamos 

identificá-los.



Possui apenas um núcleo e este vem 

exposto.

Exemplos: Deus é perfeito!

A cegueira lhe torturava os últimos dias de vida.

Pastavam vacas brancas e malhadas.

Sujeito Simples



Possui dois ou mais núcleos que 

também vêm expressos na oração.

Exemplos: As vacas brancas e os touros pretos 

pastavam.

A cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos 

dias de vida.

Fome e desidratação são agravantes das doenças 

daquele povo.

Sujeito Composto



Também chamado de sujeito elíptico 

ou desinencial, é determinado pela 

desinência verbal e não aparece 

explícito na frase.

Exemplos: Estamos sempre alertas para com os 

aumentos abusivos de preços, (sujeito: nós);

Os pais terminaram a reunião. Foram embora logo 

em seguida, (sujeito: os pais)

Sujeito Oculto



Tipo de sujeito nâo aparece explícito 

na oração por ser impossível 

determiná-lo, apesar disso, sabe-se

que existe um agente da ação verbal.

1) Verbo na 3a pessoa do plural:

Exemplos: Dizem que a família está falindo, (alguém 

diz, mas não se sabe quem)

Sujeito Indeterminado



2) Verbo na 3a pessoa do singular + se, índice de 

indeterminação do sujeito

Exemplo: Precisa-se de mão de obra 

especializada, (não se pode determinar quem 

precisa)

Sujeito Indeterminado



Também chamado de oração sem 

sujeito, é designado por verbos que 

não correspondem a uma ação, como

fenômenos da natureza, entre outros.
Exemplos:

1) Verbos indicando Fenômeno da Natureza:

Exemplo: Choveu na Argentina e fez sol no Brasil.

Sujeito Inexistente



2) Verbo haver no sentido de existir ou ocorrer:

Exemplos: Houve um grave acidente na avenida 

principal.

Há pessoas que não valorizam a vida.

3) Verbo fazer indicando tempo ou clima:

Faz meses que não a vejo.

Faz sempre frio nessa região do estado.

Sujeito Inexistente
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