
 

Aula 
46A Frase, Oração e Período 

FRASE 

Também chamada de sentença, é todo enunciado linguístico que possui 
sentido completo, terminando com pausa bem definida (ponto final, ponto de 
interrogação ou ponto de exclamação). Para que haja frase, a presença de um 
verbo não é obrigatória; desde que o enunciado possua total sentido. 

Ex.: Silêncio. 
Ex.: Fogo! 
Ex.: Choveu muito em Salvador? 
Ex.: A comitiva desembarcou no novo aeroporto. 
Ex.: Espero que o time conquiste o campeonato. 

As frases são sempre marcadas pela entoação, que, na escrita, é representada 
pelos sinais de pontuação. A palavra fogo, quando emitida sem nenhuma 
expressividade, evidentemente não constituirá frase será apenas um vocábulo. 

ORAÇÃO 

É o enunciado que se organiza ao redor de um verbo ou de uma locução verbal. 
Uma oração pode ou não ter sentido completo. 

Ex.: Choveu muito em Santa Catarina. (uma oração) 
Ex.: Enchentes costumam causar transtornos. (uma oração) 
Ex.: Quando chove muito, as enchentes causam transtornos. (duas orações) 

Nos dois primeiros exemplos, as orações possuem sentido completo. No 
terceiro, temos duas orações: "Quando chove muito" é uma oração que não tem 
sentido completo; já "as enchentes causam transtornos" é uma oração que tem 
sentido completo. 

PERÍODO 

É a frase organizada em uma ou mais orações. Para ser um período temos que 
ter ao menos uma oração. Frases que não possuem verbos, portanto não 
possuem orações, não são períodos. 

Ex.: Que lindo dia! (Não há verbo, portanto não é um período) 
Ex.: Amanhã acordarei cedo. (Período com uma oração) 
Ex.: Está parecendo que vai chover. (período com duas orações) 

CLASSIFICAÇÃO DO PERÍODO 

Dependendo do número de orações que o formam, o período pode ser simples 
ou composto. 

A) SIMPLES: formado por uma única oração, que recebe o nome de oração 
absoluta; no período simples teremos apenas um verbo ou apenas uma locução 
verbal. 
Ex.: A inflação /continua /alta. 
  verbo   
Ex.: Os ganhadores já /podem retirar / seus prêmios. 
  locução verbal   
B) COMPOSTO: formado por mais de uma oração; teremos tantas orações em 
um período quanto for o número de verbos ou de locuções verbais. 
Ex.: A inflação continua alta/e os salários continuam baixos. (duas orações) 
Ex.: Espero / que ela me telefone ainda hoje. (duas orações) 
Ex.: É necessário / que ela volte / e assuma o cargo / que abandonou. (quatro 
orações) 
 

 

01. Anote com suas palavras uma definição sobre frase e uma definição sobre 
oração e uma definição sobre período. 

02. Analise as frases seguintes e transcreva as que não possuem orações: 
a) Parabéns por tudo.   d) Que comportamento agressivo! 
b) Será que ele vem hoje?   e) Eu quero! 
c) Agora, por favor!    f) Nem pense nisso. 
03. Classifique os seguintes períodos em Simples ou Composto. 
a) O telefone está quebrado desde ontem. 
b) Fui lá, olhei tudo, mas não comprei nada. 
c) Neste ano elegeremos nosso presidente. 
d) Precisa estudar gramática, pois comete muitos erros de concordância. 
04. Indique por quantas orações são formados os seguintes períodos: 
a) Eu li e reli, mas mesmo assim não entendi. 
b) Na semana passada fomos ver o filme do Batman. 
c) A professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. 
d) A minha vizinha me emprestou esse livro. 
e) Desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz para sempre. 
f) Eu visitei minha tia ontem. 
g) Eu fui ao cinema e me diverti muito, apesar do filme ser horrível. 
05. Crie um parágrafo com um período simples e dois períodos compostos 


