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Frase 

Frase é um enunciado linguístico de 
sentido completo, uma unidade mínima 

de comunicação. 



Cada macaco no seu galho. 
 

É aquela que, apesar de não conter 

verbo, apresenta sentido completo: 

 

 

Piedade, Senhor! 

 

Frase Nominal 
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É aquela que possui sentido completo e apresenta pelo menos 
um verbo. Frase verbal é o mesmo que período.  
 
 

A que horas parte esse trem? 

O povo não confia mais nos políticos. 

Conceição parece confusa ultimamente. 



Acredito que o Brasil vai mudar. 
 
Alanderson torce pelo Palmeiras. 
 
Chove copiosamente em Brasília. 

Por que essa carinha de tristeza, 
menina? 
 
Você não decorou o número do 
telefone? 
 
Quem te falou essas bobagens? 
 

Quanto ao sentido, as frases podem ser: 

Declarativas  
 

São aquelas que encerram uma 
declaração acerca de alguém ou de 
alguma coisa. 

Interrogativas  
 

São aquelas que encerram uma 
interrogação. 



"Sol, pelo amor de Deus, não venha 
agora, que as morenas vão logo 
embora."(Noel Rosa) 
 
Senhores passageiros, dirijam-se à 
plataforma de embarque. 
 
Confia mais em teu pai. 

Como é triste a solidão! 
 
Não acredito que você perdeu o 
troco! 
 
Quanto me aborrecem suas 
lamentações! 
 

Quanto ao sentido, as frases podem ser: 

Imperativas  
 

São aquelas que exprimem ordem, 
pedido, súplica, convite ou conselho. 

Exclamativas  
 

São as que traduzem admiração, 
surpresa, arrependimento. 



Deus nos ajude a recuperar a 
colheita. 
 
Quem me dera meu time fosse 
campeão. 
 
Bons ventos o levem. 

"Esta luz me falte, se eu minto, 
senhor!" 
 
Maldita a hora em que te conheci, 
mulher. 
 
Raios que me partam, se eu voltar a 
falar contigo! 
 

Quanto ao sentido, as frases podem ser: 

Optativas  
 

São as que exprimem um desejo. 

Imprecativas 
 

São aquelas que encerram uma 
imprecação, ou seja, que servem para 
rogar pragas. 



              

            

        

              

        

Oração 

Oração é a unidade de comunicação 
marcada por um verbo ou locução 

verbal, tendo ou não sentido completo. 



Nosso afilhado está estudando português. 

Solange tinha saído de casa. 

Ando meio triste ultimamente. 

Quero que você faça o concurso do Ministério Público. 



              

            

        

              

        

Período 

Período é a frase organizada em orações. 
Em síntese, período é a junção de frase 

com oração. 



Meu cãozinho dálmata passeava calmamente pelo condomínio. 
 
O tenente Lemos transferiu-se para Recife. 
 
“Havia nascido em casa uma escravinha.” (José de Alencar) 

Período Simples 

 Quando é constituído de uma única oração. 



Espero que o Diego leia o livro que lhe indiquei. 
 
“E que ilha desconhecida é essa, de que queres ir à procura?”  
(José Saramago) 
 
“É engraçada a força que as coisas parecem ter quando elas 
precisam acontecer.” (Caetano Veloso) 

Período Composto 

 Quando é formado de duas ou mais orações. 



Fonte: 
MORAES, Filemon Félix de. Manual 

Prático de Análise Sintática. Brasília: 
Editora Lima e Félix, 2006. 


