TERMOS ESSENCIAIS DA ORAÇÃOSão dois os termos essenciais da oração: SUJEITOSujeito é o ser ou termo sobre o qual se diz alguma coisa.Os bandeirantes capturavam os índios. (sujeito = bandeirantes)O sujeito pode ser:- simples: quando tem um só núcleoAs rosas têm espinhos. (sujeito: as rosas; núcleo: rosas)- composto: quando tem mais de um núcleoO burro e o cavalo saíram em disparada.(suj: o burro e o cavalo; núcleo burro, cavalo)- oculto: ou elíptico ou implícito na desinência verbalChegaste com certo atraso. (suj.: oculto: tu)- indeterminado: quando não se indica o agente da ação verbalCome-se bem naquele restaurante.- Inexistente: quando a oração não tem sujeitoChoveu ontem.Há plantas venenosas.PREDICADOPredicado é o termo da oração que declara alguma coisa do sujeito.O predicado classifica-se em:1. Nominal: é aquele que se constitui de verbo de ligação mais predicativo do sujeito.Nosso colega está doente.Principais verbos de ligação: SER, ESTAR, PARECER, PERMANECER, etc.Predicativo do sujeito é o termo que ajuda o verbo de ligação a comunicar estado ou qualidade do sujeito.Nosso colega está doente.A moça permaneceu sentada.2. Predicado verbal é aquele que se constitui de verbo intransitivo ou transitivo.O avião sobrevoou a praia.Verbo intransitivo é aquele que não necessita de complemento.O sabiá voou alto.Verbo transitivo é aquele que necessita de complemento.• Transitivo direto: é o verbo que necessita de complemento sem auxílio de proposição.Minha equipe venceu a partida.• Transitivo indireto: é o verbo que necessita de complemento com auxílio de preposição.Ele precisa de um esparadrapo.• Transitivo direto e indireto (bitransitivo) é o verbo que necessita ao mesmo tempo de complemento sem auxílio de preposição e de complemento com auxilio de preposição.Damos uma simples colaboração a vocês.3. Predicado verbo nominal: é aquele que se constitui de verbo intransitivo mais predicativo do sujeito ou de verbo transitivo mais predicativo do sujeito.Os rapazes voltaram vitoriosos.• Predicativo do sujeito: é o termo que, no predicado verbo-nominal, ajuda o verbo intransitivo a comunicar estado ou qualidade do sujeito.Ele morreu rico.• Predicativo do objeto é o termo que, que no predicado verbo-nominal, ajuda o verbo transitivo a comunicar estado ou qualidade do objeto direto ou indireto.Elegemos o nosso candidato vereador.

