
 

Aula 
46B Classificação das Frases 

Uma frase é um enunciado falado ou escrito que apresenta um sentido 
completo, podendo conter apenas uma ou várias palavras. Através dos tipos de 
frase é possível compreender a intencionalidade discursiva de uma frase. 

Nas frases faladas, a intencionalidade discursiva é transmitida através da 
entonação, do contexto, das expressões faciais, das pausas… Nas frases 
escritas, os sinais de pontuação ajudam a definir o sentido das frases, 
representando por escrito esses diversos recursos existentes na linguagem oral. 

FRASES DECLARATIVAS 

Uma frase declarativa tem como intenção dar uma informação ou constatar um fato. É 
pontuada com ponto final e pode ser afirmativa ou negativa. 

 Afirmativa: Ex.: Gosto de ler antes de dormir. 
 Negativa: Ex.: Não gosto de ler antes de dormir. 

FRASES INTERROGATIVAS 

Numa frase interrogativa, o emissor faz uma pergunta ao interlocutor. Ocorrendo uma 
interrogação direta, a frase deverá ser pontuada com ponto de interrogação. Ocorrendo 
uma interrogação indireta, a frase deverá ser pontuada com ponto final. 

 Direta: Ex.: Que horas são? 
 Indireta: Ex. Eu queria saber se você viu meu irmão. 

FRASES IMPERATIVAS 

Uma frase imperativa tem como intenção dar ordens ou conselhos, bem como fazer 
pedidos, havendo uma ação direta sobre o comportamento do interlocutor. Pode ser 
pontuada com ponto de exclamação ou ponto final e pode ser afirmativa ou negativa. 

 Afirmativa: Ex.: Pare com esse barulho imediatamente! 
 Negativa: Ex.: Não seja paranoico, ninguém estava falando de você. 

FRASES EXCLAMATIVAS 

Numa frase exclamativa, o emissor exprime um estado emotivo, exteriorizando seus 
sentimentos. É pontuada com ponto de exclamação. 

Ex. Que dia maravilhoso!  

FRASES OPTATIVAS 

Uma frase optativa é utilizada para exprimir um desejo, uma vontade. Deverá ser 
pontuada com ponto de exclamação. 

Ex. Tomara que tudo dê certo! 

FRASE NOMINAL E FRASE VERBAL 

Além da classificação dos tipos, as frases podem ser nominais ou verbais. 
Frase nominal é uma frase que não apresenta verbos na sua formação: 

Ex.: Atenção! / Coisa estranha... 

Frase verbal: apresenta verbos na sua formação. Também chamada de Período, que 
pode ser simples (com um verbo ou locução verbal) ou composto (com mais de um 
verbo ou locução verbal). 

Ex.: O dia amanheceu frio.   /   Eles estudaram e conseguiram passar de ano. 

            (período simples)                              (período composto) 
 

 

01. Cite quais são os tipos de frases e diga o que elas expressam. 

02. Analise e classifique as frases abaixo. 
a) Menino levado, isso não se faz! e) Não vou brincar com a boneca. 
b) Traga-me um copo com água. f) Por que você não foi à escola? 
c) Eu quero um brinquedo! g) Nossa! Que susto! 
d) Quando você terá juízo? h) Espero que todos cheguem bem! 

03. Leia esta anedota: 

— O senhor admite que levou o carro e nega que o tenha roubado. Pode me explicar isto? 
— Eu não roubei, senhor juiz. Entenda... O carro estava parado na porta do cemitério, e eu, 
naturalmente, pensei que o dono tivesse morrido... 

(Donaldo Buchweitz, org. Piadas para você morrer de rir. Belo Horizonte: Leitura, 2001. p.101.) 

a) Quantas frases há nesse texto? Classifique cada uma delas. 

b) No primeiro parágrafo, há quantos períodos e como são classificados? 

c) Crie falas para o juiz usando dois diferentes tipos de frases. 

04. Na charge abaixo, diga quais tipos de frases há em cada quadrinho. 

 
05. A frase “A cerveja está quente e a revista é de 1976.” é um período? 
Explique e Classifique-o. 


