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1. Lê as frases seguintes. 
 

a. Elas trabalharam muito para obterem bons resultados. 

b. A D. Fátima é muito prestável. 

c. Estiveram presentes na reunião os alunos e os professores. 

d. Aquele grupo de música é extraordinário. 

e. A seleção de hóquei em patins já ganhou vários torneios internacionais. 

1.1. Sublinha os constituintes que desempenham a função sintática de sujeito. 

1.2. Tendo em conta as frases acima, completa a conclusão seguinte: 
 

O sujeito surge habitualmente no __________da frase, como podemos confirmar nas frases 

das alíneas ______, ______, ______, e ______, por exemplo. No entanto, também pode 

aparecer ___________do verbo e seus complementos, como se verifica na alínea ______. 

 
2  Lê as frases e sublinha o sujeito em cada uma. 
 

a. Os países nórdicos são muito frios no inverno. 

b. Portugal e Espanha formam a Península Ibérica. 

c. Os portugueses estão espalhados pelos quatro cantos do mundo. 

d. Os brasileiros e os cabo-verdianos falam português. 

e. Os países da CPLP pertencem a diferentes regiões do mundo. 

f. O português é ensinado em vários países do mundo. 

g. O Brasil e o Perú são países da América do Sul. 

2.1. Identifica as frases cujo sujeito tem como núcleo um único nome: _____________________ 

2.1.1. Em função da resposta que deste em 2.1., identifica o tipo de sujeito presente em 
cada frase. 

a. _________________   b. _________________  c. _________________  d. __________________ 
 

e. __________________  f. __________________  g. __________________ 
 
3  Atenta nas frases. 
 

a. O Pedro estuda inglês desde os três anos. 
b. A Margarida e tu compraram uma gramática de francês. 
c. A professora de Português conhece a origem latina das palavras. 
d. O meu irmão e eu estamos a frequentar as aulas de mandarim. 
e. Muitos professores de línguas são poliglotas. 
f. A Rita e o Francisco estão a aprender italiano. 
g. Esses livros de espanhol são meus. 
 

3.1. Identifica as frases que integram um sujeito composto. 

 

 



3.1.1. Reescreve essas frases, substituindo o sujeito por um pronome. 
 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
4.  Associa as palavras ou conjunto de palavras destacados na coluna A à respetiva função 

sintática presente na coluna B. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. _____________________________________   2. __________________________________ 
 
4.1. Tendo em conta as tuas respostas, identifica as alíneas cujo elemento destacado tem a 

função sintática de: 
 
a. sujeito:     _________________________  b. predicado:  _____________________________ 

 

5.  Lê as frases seguintes e identifica o sujeito e o predicado de cada frase. 
 

Frases Sujeito Predicado 

a. O meu gato arranhou o Pedro.   

b. O professor chamou os alunos.   

c. O bebé adormeceu.   
d. O Joaquim leu a edição online do Jornal 
de Notícias.   

e. Estudaram História a Vera e o Diogo.   

f. As crianças estão irrequietas.   

g. A Maria contou um segredo ao Paulo.   

h. A chuva regou o jardim.   

i. Nós enviámos um e-mail à professora.   

j. Murcharam as margaridas.   

k. A Marta emprestou o livro à amiga.   

l. A sinopse do livro é intrigante.   

m. Estão prontos os trabalhos?   

B 
 

1. Função sintática que tem 
como núcleo um nome 
ou um pronome. 

 
2. Função sintática 

constituída por um 
verbo, acompanhado ou 
não de complementos. 

A 
a. Os pais da Beatriz viajam muito em trabalho. 
b. A Ana ofereceu um álbum de banda desenhada ao 

irmão. 
c. Tu compraste o último livro do Ondjaki. 
d. A Elsa e o Ricardo apanharam o autocarro. 
e. Os meus amigos e as minhas amigas viram o concerto 

dos Deolinda. 
f. A Isabel caiu. 
g. – Joana, tu vens ao cinema amanhã? 
h. Os bilhetes para a peça escolar estão aqui. 
i. Já chegaram os livros? 

 



 


