
 

                                                      
1 Chama-se Predicado Nominal àquele que integra um verbo copulativo, dado que está intimamente ligado ao sujeito. A todos os outros 
chamamos Predicado Verbal. 

1. Verbos copulativos (predicativos ou de ligação) - Alguns verbos não têm uma 
significação definida, no sentido de que não exprimem acções ou processos atribuíveis a 
algo.  

Tais verbos contêm uma significação puramente gramatical. Limitam-se a transmitir a ideia de 
que nos estamos a referir a um estado permanente (ser), um estado transitório (estar), 
permanência de estado (continuar), aparência de estado (parecer), mudança de estado (ficar, 
vir) e outras semelhantes.  

Desse modo, estes verbos necessitam de um complemento especial que atribua ao 
predicado um verdadeiro sentido, que permite exprimir efectivamente um estado ou qualidade 
atribuível ao sujeito.  

"Ser" é o único verbo que é usado quase exclusivamente como copulativo. No entanto, vários 
verbos significativos podem assumir valor copulativo, como é o caso dos já referidos estar, 
ficar, andar, permanecer, continuar, parecer, vir...  

2. Predicativo do sujeito é, portanto, o nome ou expressão equivalente que se associa a um 
verbo copulativo para lhe atribuir sentido. 

José Sócrates é primeiro-ministro. 
 

 Oração 

Sujeito + Predicado nominal1 

Sujeito + Verbo copulativo + Predicativo do sujeito 

  José Sócrates   é   primeiro-ministro 

3. Representação do predicativo do sujeito — O predicativo do sujeito pode ser 
representado por um nome, como no exemplo acima, ou  

a) por um adjectivo 
O Miguel é inteligente. 
b) por um pronome,  
A minha casa é aquela. 
c) por um numeral,  
As partes do corpo humano são três. 
d) por um advérbio,  
Estou bem. 
e) por uma oração completa.  
Amar é não ter que pedir perdão. 
 

Verbos copulativos são 
aqueles que não possuem 
uma significação definida.  

Os verbos copulativos têm 
uma significação puramente 
gramatical.  

 

 
Para que o predicado possa 
assumir significação é 
necessário acrescentar ao 
verbo copulativo um 
predicativo do sujeito.  

 

 

Predicativo do sujeito é o 
nome ou expressão 
equivalente que se associa 
a um verbo copulativo para 
atribuir sentido ao 
predicado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O predicativo do sujeito 
pode ser representado por 
nome 
adjectivo 
pronome 
numeral 
advérbio 
oração.  
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