
TIPOS DE  
SUJEITO



Sujeito Simples: possui apenas um núcleo e este vem  
exposto.

Os homens destroem a natureza.

Quem destrói a natureza? Os homens

Deus é perfeito!
Quem é perfeito? Deus

Os alunos estudam para a prova.

Quem estuda? Os alunos



Sujeito Composto: possui dois ou mais núcleos que  
também vêm expressos na oração.

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.

Eu e a turma fomos ao jogo.



Sujeito Oculto: também chamado de sujeito elíptico ou
desinencial, é determinado pela desinência verbal e
não aparece explícito na frase. Dá-se por isso o nome
de sujeito implícito.

Estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos  
de preços. (sujeito: nós)

Quero que meus pais cheguem de viagem o mais  
rápido possível. (sujeito: eu)

Estudaremos toda a matéria. (sujeito: nós)



Sujeito Indeterminado: Este tipo de sujeito não aparece
explícito na oração por ser impossível determiná-lo,
apesar disso, sabe-se que existe.

1verbo na 3ª pessoa do plural

Dizem que a família está falindo. (alguém diz, mas não se  
sabe quem)
Disseram que morreu do coração.  
Fizeram o trabalho.

2verbo na 3ª pessoa do singular + SE (índice de indeterminação  
do sujeito)

Precisa-se de mão de obra especializada. (não se pode  
determinar quem precisa)



SE: Função Sintática
•Partícula apassivadora: acompanha verbo transitivo direto e serve
para indicar que a frase está na voz passiva sintética. Para
comprovar, pode-se colocar a frase na voz passiva analítica.
Fazem-se unhas. (voz passiva analítica: Unhas são feitas)  
Alugam-se casas e apartamentos. (Casas e apartamentos são  
alugados)
•Índice de Indeterminação do Sujeito: vem acompanhando um
verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo (sem sujeito claro),
um verbo de ligação. Serve para indicar que o Sujeito da oração é
indeterminado. A voz é ativa. Neste caso, não é possível pôr a
oração na voz passiva analítica.
Necessita-se de voluntários para o hospital. (VTI)  
Neste lugar se é tratado como um animal. (VL)  
Ainda se corre o risco de perder o oxigênio. (VI)



Sujeito inexistente: também chamado de oração sem  
sujeito, é designado por verbos que não correspondem a  
uma ação, como fenômenos da natureza, entre outros.

1- Verbos indicando Fenômeno da Natureza

- Choveu na Argentina e fez sol no Brasil.

2- Verbo haver no sentido de existir ou ocorrer

- 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.





1. "Já deve passar de dois anos." Qual é o tipo de sujeito?
a) Sujeito oculto.
b) Sujeito indeterminado.
c) Sujeito simples.
d) Oração sem sujeito.

Resposta:
D

Explicação da Resposta:
Trata-se de oração sem sujeito, posto que não
é possível determinar qual é o agente que está
praticando a ação verbal.

2. "Pagam bem lá?" Nesta oração o sujeito é:
a) Oculto
b) simples
c) indeterminado
d) oração sem sujeito

Resposta:
C

Explicação da Resposta:
O sujeito é indeterminado porque o verbo está  
na terceira pessoa do plural e não se refere a  
nenhum substantivo no plural anteriormente  
expresso, tampouco aos pronomes eles ou  
elas.



3. "Precisa-se de operários para a obra." Nesta oração o tipo de
sujeito é:
a) composto
b) indeterminado
c) simples
d) oração sem sujeito

Explicação da Resposta: B
Quando o pronome "se" está ligado a verbos  
intransitivos, transitivos indiretos ou de  
ligação, o tipo de sujeito é sempre  
indeterminado. Neste caso o verbo é transitivo  
indireto.

4. Os livros devem ser tratados com carinho." Nesta oração o
tipo de sujeito é:
a) composto
b) indeterminado
c) simples
d) oração sem sujeito

Resposta:  
C

Explicação da Resposta:
O sujeito é simples, pois nele há apenas um  
núcleo (livros).



5. Meu amigo José estuda à noite. Nesta oração o tipo de sujeito
é:
a) indeterminado
b) composto
c) simples
d) nenhuma das anteriores

Resposta:
C

Explicação da Resposta:
O tipo de sujeito é simples, pois há apenas um
núcleo (José).

6. "Anoitecia silenciosamente." Nesta oração temos:
a) Sujeito simples
b) Oração sem sujeito.
c) Sujeito indeterminado.
d) Sujeito oculto.

Resposta:
B

Explicação da Resposta:
Verbos que exprimem fenômenos  
meteorológicos implicam orações sem sujeito.  
Exemplo: Choveu muito naquele dia.



7. Defina o tipo de sujeito desta oração: "Faz dez anos que
cheguei aqui."
a) Sujeito oculto.
b) Sujeito simples.
c) Sujeito indeterminado.
d) Oração sem sujeito.

Resposta:
D

Explicação da Resposta:
O verbo "fazer", ao exprimir tempo decorrido,  
também caracteriza uma oração sem sujeito.

8."Não choremos, amigos, a mocidade." Qual é o tipo de
sujeito desta oração?

c) Sujeito simples.
d) Oração sem sujeito.

Resposta:

a) Sujeito indeterminado. B

b) Sujeito oculto.
Explicação da Resposta:
O sujeito está oculto, mas pode ser  
identificado (nós).



9. "O homem, a fera e o inseto vivem livres de fome e fadigas."
Nesta oração o sujeito é:
a) Sujeito indeterminado.
b) Oração sem sujeito.
c) Sujeito oculto.
d) Sujeito composto.

Resposta:
D

Explicação da Resposta:
O sujeito desta oração possui três núcleos:  
homem / fera / inseto. Neste caso, trata-se de  
sujeito composto. Veja que o verbo está na  
terceira pessoa do plural (vivem).

10. "Corriam por aqueles dias boatos da revolução." Nesta oração
o tipo de sujeito é:
a) Sujeito simples.
b) Sujeito oculto.
c) Oração sem sujeito.
d) Sujeito indeterminado.

Resposta:
A
Explicação da Resposta:
Note que esta oração se encontra na ordem  
inversa. Na ordem direta, tem-se: "Boatos da  
revolução corriam por aqueles dias." Observe  
que o sujeito (boatos da revolução) possui  
apenas um núcleo (boatos). Por essa razão,  
tem-se sujeito simples.


