
 (Atenção: não precisa copiar. Importante ler, estudar e colar folha no caderno. As respostas devem estar com a letra 

do aluno na folha de atividades ou caderno). 

Predicado 
Tudo aquilo que se diz do sujeito. 

Assim, aquilo que não é sujeito, é predicado, inclusive o verbo faz parte do predicado. 

Lembrando que estamos estudando sintaxe, então sempre é preciso identificar o verbo. 

 

     A casa está arrumada  
 

   A casa = sujeito   Predicado 

Predicado Nominal: formado por um verbo de ligação (não significativo) e um predicativo do 

sujeito (um termo que fornece informações sobre o sujeito, por meio desse verbo de ligação) 

  Ex: A casa está limpa    Pedrinho anda cansado 

            
Verbo de ligação     Predicativo do sujeito        Verbo de ligação  Predicativo do sujeito 

 

Predicado Verbal: Apresenta um verbo significativo como núcleo, isso quer dizer que o predicado 

se organiza em torno desse verbo. 

  Ex: Carlos caiu     O atleta anda dois quilômetros 
      

Verbo significativo     Verbo significativo 

 

Predicado Verbo-nominal: a informação do predicado está centrada em dois elementos – o verbo 

significativo e um nome (predicativo do sujeito ou objeto) que também é núcleo do predicado.  

Ex: Maria saiu preocupada   A mãe exibe o retrato orgulhosa 
 

Verbo significativo   Predicativo do sujeito  Verbo significativo    Predicativo do objeto 

 

Atividades 

 

1. Identifique o sujeito e o predicado nas orações abaixo: 

a. As roupas ficaram secas.     c) O filme foi fascinante. 

 

b. As estrelas estão brilhantes.    d) Aquele calor era sufocante. 

 

2. Transforme os predicados nominais em predicados verbais. Veja o exemplo: 

 

 

 

a. As roupas ficaram secas.     c) O filme foi fascinante. 

 

b. As estrelas estão brilhantes.    d) Aquele calor era sufocante. 
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Predicado nominal    Predicado verbal 

Este suco está enjoativo.    Este suco enjoa 



(Atenção: não precisa copiar. Importante ler, estudar e colar folha no caderno. As respostas devem estar com a letra 

do aluno na folha de atividades ou caderno). 

 

Atividades sobre predicado 

1. Classifique os trechos destacados em predicado verbal ou nominal. 

a) O motoqueiro anda cansado/ O motoqueiro anda devagar. 

b) Minha irmã está no quarto/ Minha irmã está brava. 

c) A lua permanecia brilhando no céu/ A lua permanecia escondida. 

d) Vovó caiu de cama/ Vovó caiu da cama. 

2. Reescreva as orações com predicado verbo-nominal, transformando cada uma delas em 

duas orações: uma com predicado verbal (PV), outra com predicado nominal (PN). 

a) Nervosa, Maria leu a notícia. Exemplo: Maria leu a notícia. (PV)  Maria estava nervosa (PN) 

b) Vamos escolher Antônio representante do grupo. 

c) Os visitantes, apressados, retiraram-se. 

d) Julguei sua atitude desonesta. 

_____________________________________________________________________________ 

Metáforas (de alimentos)  

 

1. Existem várias expressões populares envolvendo ALIMENTOS e METÁFORAS em nossa Língua. 

Nessa atividade, você explicará cada uma das expressões abaixo, depois escolherá uma delas e 

representar visualmente (por desenho, recorte, montagem, fotografia). Faça com bastante criatividade. 

(fazer no caderno) 

 
a) Vou resolver um PEPINO ali e já volto!  

 

b) Ahhh, mas isso é MAMÃO COM AÇÚCAR!  

 

d) Você sabe que é meu DOCINHO DE COCO!  

 

e) Deixa comigo que isto é BATATA!  

 

g) Preciso descascar esse ABACAXI logo!  

 

h) Estou com uma BATATA QUENTE nas mãos!  

 

i) Se a vida te der um LIMÃO, faça uma 

LIMONADA 

j) Vocês são FARINHA DO MESMO SACO!  

k) Você parece ARROZ DE FESTA!  

 

l) Pare de FALAR ABOBRINHAS!  

 

m) Você é uma MANTEIGA DERRETIDA!  

 

n) Agora você está VIAJANDO NA MAIONESE!  

 

o) Tudo isso vai ACABAR EM PIZZA!  

 

p) Ela se acha a ÚLTIMA BOLACHA DO PACOTE
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1. ENIGMA E INTERPRETAÇÃO: Leia com atenção o enigma e indique uma resposta. 

A Morte da Morte 

Era uma vez, um pai e três filhos. Quando as crianças ficaram adultas, o pai ficou velho e a 

Morte veio para levá-lo. O primeiro filho, que tinha se tornado advogado, implorou para que a morte 

deixasse o pai viver mais alguns anos. A morte concordou. Quando a morte voltou, o segundo filho, 

que tinha se tornado médico, implorou à morte que deixasse o pai viver mais alguns dias. A morte 

concordou. Quando a Morte voltou, o terceiro filho, que tinha virado padre, implorou à Morte que 

deixasse o pai viver até o pavio da vela queimasse e ele apontou para uma vela. A morte concordou. 

O terceiro filho sabia que a morte não voltaria, e ela não voltou. Por que ela não voltou? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

1 - Leitura:

“Lá na fazendinha é manhã 

Deixa de manha e vem pra cá 

Que o Sol raiou e agora é hora de brincar 

Bom dia 

O Sol já nasceu lá na fazendinha” 

 Mundo Bita 

 

“Entro num acordo contigo 

Ainda assim acredito 

Ser possível reunirmo-nos 

Tempo, Tempo, Tempo, Tempo 

Num outro nível de vínculo” 

  Caetano veloso 
 

2 – Chegamos a última aula do ano! E depois de muitos anos juntos (para alguns) e chegada a hora 

da última escrita, da última leitura, o último justifique no Ensino Fundamental. Assim, responda: qual 

o momento mais especial, inesquecível para você durante todo o Ensino Fundamental? Justifique. 

 

3 - Elabore um meme que represente o seu ano de 2020. Nesse meme, é necessário que haja um 

verbo de ligação ou significativo. Você pode criar visualmente o meme utilizando desenho, recorte, 

montagem, fotografia ou recursos digitais. Seja criativo (a)! 

 

 

        Se tiverem dúvidas, podem me procurar! 

        Que 2021 seja um ano bom para todos! 

         Fiquem bem!! Saudades de vocês. 
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