


A oração é um enunciado que se estrutura em torno de um verbo.
A quantidade de orações corresponde à quantidade de verbos do
enunciado.

As orações compõem os períodos simples e compostos e podem ser:
absolutas, principais, coordenadas e subordinadas.

É aquela que constitui o período simples, sendo formada por apenas um
verbo ou locução verbal.
Ex.: A menina segurou a mão da mãe.

2



Ajuda a compor os períodos compostos e não depende nem exerce
qualquer tipo de função sintática em outras orações dentro do período.

Exemplo: “A minha mãe gosta (oração principal) que lhe deem atenção
máxima.”
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É conhecida por ser sintaticamente independente, mas semanticamente
dependente da oração principal.

Exemplo: “Ana estudou muito; foi aprovada, pois.” (oração coordenada).
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Exerce função sintática em relação à oração principal, complementando
seu sentido e ainda sendo dependente dela.

Exemplo: O professor nos informou que as provas ocorrerão em breve.
(oração subordinada).
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É o enunciado linguístico constituído por uma ou mais orações.

Período simples - Possui apenas uma oração absoluta.

Ex.: “Maria sorriu para João”: essa frase é um período simples, já que possui 
apenas um verbo: “sorriu” e, portanto, apenas uma oração.

Período composto - Formado por mais de uma oração.

Ex.: O homem comeu a maçã / que você trouxe.
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Frase é um enunciado de sentido completo e pode
ser formada por uma ou mais palavras. Podem ser
verbais ou nominais.
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Frase é um enunciado de sentido completo e pode
ser formada por uma ou mais palavras. Podem ser
verbais ou nominais.

9



Frase Nominal: é a frase construída sem verbos.

Ex.: Fogo!
Ex.: Cuidado!
Ex.: Belo serviço o seu!
Ex.: Propaganda perfeita aquela!

Frase Verbal: é a frase construída com verbo.

Ex.: Todos aguardam dias melhores.
Ex.: Os homens assistiram a tudo estarrecidos.
Ex.: A aula já começou.
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Frases assumindo seu real sentido de acordo com o contexto
Vejamos:

Ex.: "Que educação!”.

Frase usada quando se vê alguém ultrapassando um sinal fechado.

Nesse caso, ela expressa exatamente o contrário do que aparentemente 
diz.
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A entoação é um elemento muito importante da frase falada, pois nos dá

uma ampla possibilidade de expressão. Dependendo de como é dita, uma

frase simples como "É ela." pode indicar constatação, dúvida, surpresa,

indignação, decepção, etc. Na língua escrita, os sinais de pontuação podem

agir como definidores do sentido das frases.

Veja:
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a) Frases Interrogativas: ocorrem quando uma pergunta é feita pelo
emissor da mensagem. São empregadas quando se deseja obter alguma
informação de forma direta ou indireta.

Ex.: Você aceita um copo de suco? (Interrogação direta)

Ex.: Desejo saber se você aceita um copo de suco. (Interrogação
indireta)
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b) Frases Imperativas:  ocorrem quando o emissor dá uma ordem, um 
conselho ou  faz um pedido. Podem ser afirmativas ou negativas.

Ex.: Deixe-o sair agora! (Afirmativa)

Ex.: Não diga nada. (Negativa)

Ex.: Dê-me uma ajuda, amigo! (Afirmativa)
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c) Frases Exclamativas:  nesse tipo de frase o emissor exterioriza um 
estado afetivo. Apresentam entoação ligeiramente  prolongada.

Ex.:  Quanta falta de vergonha!

Ex.: É uma delícia esse bolo!
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d) Frases Declarativas: ocorrem quando o emissor constata um fato.
Esse tipo de frase informa ou declara alguma coisa. Podem ser
afirmativas ou negativas.

Ex.: O grupo de samba fez uma live ontem. (Afirmativa)

Ex.: Ela não está bem de saúde. (Negativa)
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e) Frases Optativas:  são usadas para exprimir um desejo.

Ex.:  Deus te abençoe, meu filho!

Ex.: Que bons ventos soprem por aquim!
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Leia:
dos quadrinhos muito gostei cascão do  - um conjunto de palavras 
Gostei muito dos quadrinhos do Cascão – uma frase

1. Agora reescreva cada conjunto de palavras, organizando-o em frase.

a) vende na vermelha cachorro-quente Leo praia

b) outros as nossas novelas em fazem países sucesso

c) Bia muito aniversário da dançamos de festa na

d) ecológicas ser reservas preservadas as precisam
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Leia.
Pai não entende nada
— Um biquíni novo?
— É, pai.
— Você comprou um no ano passado! 
— Não serve mais, pai. Eu cresci.
— Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos, este ano 
tem 15. Não cresceu tanto assim.
— Não serve, pai.
— Está bem, está bem. Toma o dinheiro.
Compra um biquíni maior.
— Maior não, pai. Menor.
Aquele pai, também, não entendia nada.
Luis Fernando Verissimo. O melhor das comédias da vida privada. Rio de Janeiro, Objetiva.
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Agora veja.
“Aquele pai, também, não entendia nada.”

2) Quantas palavras há nesse trecho?

3) Marque as alternativas corretas. Essas palavras:

(   ) vêm organizadas em uma determinada sequencia.
(   ) estão desorganizadas.
(   ) vêm isoladas, não estabelecendo relações entre si.
(   ) mantêm relações de sintaxe e de sentido, concordando entre si.
(   ) têm sentido completo, dentro do contexto.
(   ) não têm sentido completo
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4.  Relacione as colunas.

( a ) Saia agora mesmo!                                                 (   ) declarativa afirmativa

( b ) Você quer ir ao teatro?                                          (   ) declarativa negativa

( c ) Não poderei acompanhá-Io.                                  (   ) exclamativa

( d ) Como estou satisfeito com o meu presente!      (   ) interrogativa negativa

( e ) Gosto muito de vocês.                                            (   ) interrogativa 

( f ) Você não participou da gincana?                           (   ) imperativa 
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5. Escreva nos parênteses PS para período simples e PC para período 
composto.

( ) O carro velho do vovô subia lentamente a ladeira íngreme.

( ) Não consegui montar o quebra-cabeça, pois faltavam peças.

( ) O guia da excursão explicava com detalhes as atrações turísticas, para

que todos aproveitassem bem a viagem.

( ) Os novos celulares oferecem aos consumidores muitas vantagens.
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