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FRASE, ORAÇÃO E PERÍODO



FRASE: todo enunciado de 

sentido completo capaz de 

estabelecer comunicação. 

Pode ser nominal ou

verbal.

ORAÇÃO: enunciado que se 

estrutura em torno de um 

verbo ou locução verbal. 

Nominal: não possui verbo

Exemplos: “Socorro!”; “Fogo!”; “Que 

legal!”; “Não!”; entre outros.

Verbal: possui verbo (também pode ser 

chamada de oração)

Exemplos: “Sejam atenciosos!”; “O 

deputado aprovou o projeto de Lei.”; 

entre outros

Ex.: Não vou viajar, porque 

choveu muito.



PERÍODO: é a FRASE

constituída de uma ou mais 

orações com sentido completo. 

O período, sempre, é iniciado 

por uma letra maiúscula e 

finalizado com pontuação.

Simples: possui uma oração.

(um verbo ou uma locução verbal) 

Composto: duas ou mais orações

(dois ou mais verbos/locuções verbais) 

OBSERVE:

Como não serve? 1 verbo = 1 oração = período simples

Saímos de manhã e voltamos à noite. 2 verbos = 2 orações = período composto



Haverá num período tantas orações quantos forem os  verbos.

Isto é: o número de VERBOS é o mesmo número de ORAÇÕES.

É importante lembrar que as LOCUÇÕES VERBAIS e TEMPOS 

COMPOSTOS são considerados como UMA SÓ ORAÇÃO.



ANÁLISE SINTÁTICA



ANÁLISE SINTÁTICA

ANÁLISE SINTÁTICA: ato de estudar cada um dos TERMOS de uma ORAÇÃO. 

Cada PALAVRA, na oração, é chamada de TERMO. 

TERMO é a palavra considerada de acordo com a FUNÇÃO SINTÁTICA que exerce na 

oração.

Pode-se analisar SINTATICAMENTE:

• os termos essenciais de uma oração: chamados de SUJEITO e PREDICADO;

• os termos integrantes de uma oração: chamados de complemento verbal (OBJETO

DIRETO e OBJETO INDIRETO), COMPLEMENTO NOMINAL, AGENTE DA PASSIVA e

PREDICATIVO (do SUJEITO e do OBJETO);

• os termos acessórios de uma oração: chamados de ADJUNTO ADVERBIAL, ADJUNTO

ADNOMINAL e APOSTO.



ANÁLISE SINTÁTICA

ANÁLISE SINTÁTICA 

dos TERMOS ESSENCIAIS da oração:

O Congresso aprovou a Reforma do Ensino Médio.

O Congresso = sujeito

aprovou a Reforma do Ensino Médio = predicado.



TERMOS ESSENCIAIS 
DA ORAÇÃO

SUJEITO E PREDICADO



SUJEITO

SUJEITO: termo (pessoa ou 

coisa) sobre o qual o restante 

da oração declara algo.

O Congresso aprovou a 

Reforma do Ensino Médio.

SUJEITO = O Congresso

Para descobrir o SUJEITO é necessário 

que se faça a pergunta ao verbo sobre a 

QUEM ele refere-se.



PREDICADO

PREDICADO: termo que contém o 

verbo e informa algo sobre o 

SUJEITO ou um fenômeno.

É aquilo que se declara sobre o 

SUJEITO.

O Congresso aprovou a Reforma 

do Ensino Médio.

PREDICADO = aprovou a Reforma 

do Ensino Médio.

Descoberto o SUJEITO, aquilo que 

faz referência a ele (sujeito) é o 

PREDICADO.



ORDEM DIRETA: quando o SUJEITO

vem antes do PREDICADO.

(Sujeito + Predicado)

Exemplo: A educação no Brasil 

precisa ser melhorada.

As orações podem 

estar na:

ORDEM INDIRETA: quando o 

PREDICADO vem antes do SUJEITO –

podendo ser intercalado.

(Predicado + Sujeito) 

Exemplo: No Brasil, a educação 

precisa ser melhorada.



Não pode haver vírgula entre o SUJEITO e o PREDICADO da oração.

CONFIGURA-SE COMO UM DESVIO GRAMATICAL GRAVÍSSIMO!



TERMOS INTEGRANTES
DA ORAÇÃO

Complemento Verbal (OBJETO DIRETO e OBJETO INDIRETO);

PREDICATIVO (do SUJEITO e do OBJETO);

COMPLEMENTO NOMINAL;

AGENTE DA PASSIVA.



COMPLEMENTO VERBAL

OBJETO INDIRETO: Complementa o sentido de

um VERBO TRANSITIVO INDIRETO, ligado a ele

por meio de uma preposição necessária (a, de,

com, em, para, entre outras), regida pelo verbo.

Exemplos:

• Ele necessitou de ajuda.

• Lembrei-me de estudar ontem.

É o termo que completa o sentido 

do verbo TRANSITIVO DIRETO e TRANSITIVO INDIRETO.

Pode ser chamado de OBJETO DIRETO e de OBJETO INDIRETO.

OBJETO DIRETO: Completa o sentido de

um VERBO TRANSITIVO DIRETO sem se

ligar a ele por preposição necessária.

Exemplos:

• Eu comi churrasco na festa.

• Ela quebrou o vaso de decoração da

escola.



PREDICATIVO
É o termo que expressa 

estado ou característica do SUJEITO ou do OBJETO. 

PREDICATIVO DO SUJEITO

Exemplo:

• A minha família é linda.

O termo “linda” caracteriza o núcleo do

sujeito “família”.

PREDICATIVO DO OBJETO

Exemplo:

• A cidade elegeu João prefeito.

O termo “prefeito” caracteriza o objeto

direto “João” do verbo “eleger”.



VOZ VERBAL
indica se o SUJEITO GRAMATICAL é AGENTE ou PACIENTE da ação expressa pelo verbo.

Existem TRÊS VOZES VERBAIS: a VOZ ATIVA, a VOZ PASSIVA

e a VOZ REFLEXIVA.

VOZ ATIVA: quando o sujeito é

o agente (aquele pratica) da

ação verbal.

Exemplo:

A professora indicou três livros.

VOZ PASSIVA: quando o sujeito é o

paciente (aquele que sofre) da ação

verbal praticada pelo agente da

passiva.

Exemplo:

O almoço foi preparado pela mãe.

Agente da passiva: mãe

VOZ REFLEXIVA: quando o

sujeito é, ao mesmo tempo,

agente e paciente (pratica e

sofre) da ação verbal.

Exemplo:

O menino cortou o dedo.



VOZ PASSIVA 
Existem dois processos distintos de formação da VOZ PASSIVA: 

o ANALÍTICO e o SINTÉTICO.

VOZ PASSIVA ANALÍTICA: formada por um verbo

auxiliar (normalmente o verbo ser), mais o

particípio de um verbo transitivo, seguindo

quase sempre a estrutura: sujeito paciente +

verbo auxiliar + particípio + preposição + agente

da passiva (ou não).

Exemplo:

O livro foi lido por Clarice.

VOZ PASSIVA SINTÉTICA: formada por um verbo

transitivo conjugado na 3ª pessoa do singular

ou do plural mais o pronome apassivador se,

seguindo quase sempre a estrutura: verbo

transitivo + pronome “se” + sujeito paciente.

Exemplo:

Vendem-se casas.



AGENTE DA PASSIVA
É o termo que PRATICA a ação verbal na VOZ PASSIVA ANALÍTICA. 

Vem precedido de preposição (de, per, por).

VOZ PASSIVA ANALÍTICA

SEM AGENTE DA PASSIVA

Exemplo:

O empreendimento foi construído com 

sucesso.

VOZ PASSIVA ANALÍTICA

COM AGENTE DA PASSIVA

Exemplo:

O empreendimento foi construído pelo 

arquiteto com sucesso.



COMPLEMENTO NOMINAL
O CN vem precedido de preposição obrigatória e completa um nome

(substantivo/adjetivo) ou advérbio.

NOME

Exemplos:

• A família tem medo de assalto.

medo = substantivo | de assalto = CN

• Ricardo estava consciente de tudo.

consciente = adjetivo| de tudo = CN

ADVÉRBIO

Exemplo:

• O juiz sentenciou favoravelmente ao

menino.

favoravelmente = advérbio| ao menino

= CN


