
 

 

                                                                                                                                            

 

 

TIPOS DE FRASES/ENUNCIADO (MÓDULO 2) 
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. 
 

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. 
 
Frases declarativas afirmativas: 
 Gosto de ler antes de dormir. 
 Meu irmão foi à natação. 
 A palestra começará na hora marcada. 
 
Frases declarativas negativas: 
 Não gosto de ler antes de dormir. 
 Meu irmão nunca foi à natação. 
 A palestra jamais começará na hora marcada. 
 
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. 
 
Frases interrogativas diretas: 
 Que horas são? 
 Você viu meu irmão? 
 Posso passar? 
 
Frases interrogativas indiretas: 
 Eu queria saber que horas são. 
 Eu queria saber se você viu meu irmão. 
 Gostaria de saber se posso passar. 

 
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. 
 
Frases imperativas afirmativas: 
 Pare com esse barulho imediatamente! 
 Ajuda-me aqui, por favor. 
 Fale com minha mulher, ela pode ajudá-la. 
 
Frases imperativas negativas: 
 Não seja paranoico, ninguém estava falando de você. 
 Não empurre seu irmão! 
 Não faça confusão. 
 
Frases exclamativas 
Numa frase exclamativa, o emissor exprime um estado 
emotivo, exteriorizando seus sentimentos. É pontuada 
com ponto de exclamação. 
 Que dia maravilhoso! 
 Que bom que você chegou! 
 Nossa, que horror! 
 
Frases optativas 
Uma frase optativa é utilizada para exprimir um desejo, 
uma vontade. Deverá ser pontuada com ponto de 
exclamação. 
 Deus te acompanhe! 
 Bons ventos te levem! 
 Tomara que tudo dê certo! 

 
EXERCÍCIOS 
1. Classifique as frases como interrogativa, declarativa, imperativa, optativa e exclamativa:  
 

a) É uma delícia esse bolo! ___________________________________________________________________ 
b) Quantos dias faltam para o seu aniversário? ____________________________________________ 
c) Faça-o entrar no carro! ____________________________________________________________________ 
d) Vá com Deus! _______________________________________________________________________________ 
e) Hoje eu não vou à aula de inglês. _________________________________________________________ 
f) Empreste-me o seu celular, por favor. ___________________________________________________ 
g) Que blusa linda!!! __________________________________________________________________________ 
h) Ela não está em casa agora. _______________________________________________________________ 
i) Seja bem-sucedido na vida! _______________________________________________________________ 
j) Você sabe o que é uma frase interrogativa? _____________________________________________ 
k) Que quadro tão bonito! ____________________________________________________________________ 
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l) João, emprestas-me a tua bola? ___________________________________________________________ 
m) Tomara que seja aprovada! _______________________________________________________________ 
n) Dia 19 de abril é o dia do índio. ___________________________________________________________ 

 
 

SUJEITO E PREDICADO (MÓDULO 5) 
Para que a oração tenha significado, são necessários alguns termos básicos: os termos essenciais. A oração possui dois 
termos essenciais, o sujeito e o predicado. 
 
Sujeito: termo sobre o qual o restante da oração diz algo. 
 
Por Exemplo: 
As praias estão cada vez mais poluídas. 
Sujeito  
 
Predicado: termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. 
Por Exemplo: 
As praias estão cada vez mais poluídas. 

Predicado 
 
Posição do Sujeito na Oração 
Dependendo da posição de seus termos, a oração pode estar: 
 
Na Ordem Direta: o sujeito aparece antes do predicado. 
 
Por Exemplo: 
As crianças brincavam despreocupadas. 
Sujeito   Predicado 
 
Na Ordem Inversa: o sujeito aparece depois do predicado. 
 
Brincavam despreocupadas as crianças. 
Predicado   Sujeito 
 
Sujeito no Meio do Predicado: 
 
Despreocupadas, as crianças brincavam. 
Predicado  Sujeito  Predicado 
 
CONCORDÂNCIA VERBAL 
Regra geral: Sujeito e Verbo devem concordar em número (plural/singular) e pessoa (1ª, 2ª ou 3ª) 
 
1) Em caso de sujeito simples, o verbo concorda com o núcleo em número e pessoa: 
O aluno chegou atrasado. 
Os alunos chegaram atrasados.  
 
2) Nos casos referentes a sujeito representado por substantivo coletivo, o verbo permanece na terceira pessoa do 
singular:  
A multidão, apavorada, saiu aos gritos. 
Observação: 
- No caso de o coletivo aparecer seguido de adjunto adnominal no plural, o verbo permanecerá no singular ou poderá ir 
para o plural: 
Uma multidão de pessoas saiu aos gritos. 
Uma multidão de pessoas saíram aos gritos. 
 
Casos referentes a sujeito composto 
1) Nos casos relativos a sujeito composto de pessoas gramaticais diferentes, o verbo deverá ir para o plural, 
estando relacionado a dois pressupostos básicos: 
- Quando houver a 1ª pessoa, esta prevalecerá sobre as demais: 
Eu, tu e ele faremos um lindo passeio. 
- Quando houver a 2ª pessoa, o verbo poderá flexionar na 2ª ou na 3ª pessoa: 
Tu e ele sois primos. 
Tu e ele são primos. 
 
2) Nos casos em que o sujeito composto aparecer anteposto ao verbo, este permanecerá no plural: 



O pai e seus dois filhos compareceram ao evento.   
 
3) No caso em que o sujeito aparecer posposto ao verbo, este poderá concordar com o núcleo mais próximo ou 
permanecer no plural: 
Compareceram ao evento o pai e seus dois filhos. 
Compareceu ao evento o pai e seus dois filhos. 
 
4) Nos casos relacionados a sujeito simples, porém com mais de um núcleo, o verbo deverá permanecer no 
singular: 
Meu esposo e grande companheiro merece toda a felicidade do mundo. 
 
5) Casos relativos a sujeito composto de palavras sinônimas ou ordenado por elementos em gradação, o verbo 
poderá permanecer no singular ou ir para o plural: 
Minha vitória, minha conquista, minha premiação são frutos de meu esforço. 
Minha vitória, minha conquista, minha premiação é fruto de meu esforço. 
 
EXERCÍCIOS 
1. NAS FRASES ABAIXO, INDIQUE O QUE SE PEDE: 
a)      Acordava ainda no escuro.  
Sujeito: ___________________   
Núcleo do sujeito: ____________     
Predicado: ________________________ 
VERBO: ______________ 
 
b)      Durante o dia, o vento e o frio brigavam com as folhas. 
Sujeito: ______________________________  
Núcleo do sujeito: ______________________ 
Predicado: __________________________  
Núcleo do predicado: ___________________ 
VERBO: _______________  
 
c)      E eis que o peixe estava na mesa. 
Sujeito: ____________________________  
Núcleo do sujeito: ____________________  
Predicado: ___________________________  
Núcleo do predicado: ___________________  
VERBO: _______________  
 
d)      O moço meteu a mão na maçaneta. 
Sujeito: _______________________________  
Núcleo do sujeito: _________________ 
 Predicado: _________________  
Núcleo do predicado: ____________________  
VERBO: _____________  
 
e) Uma casa melhor é necessária. 
sujeito: ___________________  
núcleo do sujeito: ______________________  
predicado: _______________________________  
núcleo do predicado: _______________________ 
VERBO: _______________  
 
2. COMPLETE AS FRASES ABAIXO, FAZENDO A CONCORDÂNCIA DAS PALAVRAS INDICADAS ENTRE PARÊNTESES.  
a) Soldados e governo ___________________________________________________________________ ações bélicas contra inimigos. (praticar) 
b) ____________________________________________________________ em busca de paz: o presidente, o papa e a rainha da Inglaterra. (ir) 
c) O presidente, o governador e o prefeito __________________________________________ um grupo a favor da paz mundial. (formar) 
d) Ontem, em virtude da violência urbana, o povo brasileiro _______________________ às ruas e _________________. (sair / protestar) 
e) Foi ele quem ___________________________________________________________________________________________________ a guerra. (provocar) 
f) O povo _________________________________________________________________________ de pé o acordo de paz entre as nações. (aplaudir) 
g) ___________________________________________________ pessoas presas neste local. (haver) 
h) __________________________________ cinco dias que não atacam mais nosso país. (fazer) 
i) As pessoas __________________________________________________________ campanhas pela paz em todo o país. (fazer) 
j) _________________________________________________________ cinco horas de viagem até a capital do país. (ser).  
 
 



TIPOS DE SUJEITO (MÓDULO 8) 
O sujeito é alguém ou algo de quem/do que se fala. Os sujeitos são classificados em sujeito determinado (quando o 

sujeito é identificado na oração): simples, composto, oculto e sujeito indeterminado (quando o sujeito não é 

identificado na oração). 

 

Sujeito Simples 

O sujeito simples é formado por um núcleo, ou seja, um 
termo principal, por exemplo: 
 O empregado da casa vendeu seu carro. (núcleo: 

empregado) 
 Eles estão sempre omitindo a verdade. (núcleo: Eles) 
 

Sujeito Composto 

O sujeito composto é aquele formado 
por dois ou mais núcleos, por exemplo: 
 Ana Maria e Joaquim terminaram o namoro. 

(núcleos: Ana Maria, Joaquim) 
 Eu, você e o nosso cão aqui, perdidos mais uma vez. 

(núcleos: Eu, você, cão) 
 

Sujeito Oculto 

O sujeito oculto, também chamado 
de elíptico ou desinencial, é aquele que não está 
declarado na oração, contudo, pelo contexto e a 
conjugação verbal utilizada é possível determiná-lo, por 
exemplo: 
 No trajeto para casa, passei pelo parque da cidade. 

(Note que pela conjugação verbal “passei” podemos 
identificar a primeira pessoa do singular “eu”. Logo, 
“No trajeto para casa, (eu) passei pelo parque da 
cidade”.) 

 Gostamos de pular Carnaval. 
 

Sujeito Indeterminado 

O sujeito indeterminado é aquele 
que não podemos identificar o agente da ação, nem 
pelo contexto, nem pela terminação verbal do enunciado. 
A despeito do sujeito ser um termo essencial na oração, o 
sujeito inexistente pode se manifestar pelo 

desconhecimento ou desinteresse do agente que executa 
a ação, ou ainda, quando o verbo não se refere a uma 
pessoa determinada. Esse tipo de oração pode ocorrer de 
duas maneiras: 
1) com verbo na 3.ª pessoa do plural 
Quando o verbo está na terceira pessoa do plural e não 
se refere a nenhum substantivo citado anteriormente na 
oração, por exemplo: 
 Disseram que ele foi eleito. 
 Capturaram o fugitivo. 
2) com pronome se e verbo intransitivo, transitivo 
indireto ou de ligação na 3.ª pessoa do singular (de modo 
que não se consegue identificar quem pratica a ação), 
por exemplo: 
 Acorda-se feliz (VI). 
 Necessita-se de pessoas jovens (VTI). 
 Nem sempre se é justo nesse mundo (VL). 
 

Oração sem Sujeito 

Nas orações sem sujeito, o sujeito é inexistente uma 
vez que são constituídas por verbos impessoais, ou seja, 
que não admitem agentes da ação, como é o caso de: 
1) verbos que indicam fenômenos da natureza 
(amanheceu, anoiteceu, choveu, nevou, ventou, trovejou, 
etc.). 
2) verbo haver, quando empregado com sentido de 
existir, acontecer e indicando tempo passado. 
3) os verbos ser, fazer, haver, estar, ir e passar indicando 
tempo ou distância. 
Segue abaixo alguns exemplos: 

 Trovejou durante a noite. 
 Há boas palestras no congresso. 
 Está na hora do intervalo. 

 
EXERCÍCIOS 
1. Identifique e classifique os sujeitos abaixo: 
 

a) Vive-se muito bem nesta cidadezinha. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
b) Óculos, peruca e um bigode falso são os meus adereços e Carnaval. 

        ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
c) Temos de levantar cedo amanhã? 

        ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
d) Naquele bar, ouve-se um pouco de tudo. 

        ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
e) Vive-se cansados. 

        ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
f) De repente, a campainha tocou. 

        ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
g) Falam muito mal inglês. 

        ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
h) Choveu muito essa noite. 

        ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
i) É uma hora da tarde. 

        ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
j) Livros e um bom vinho serão a minha companhia esta noite. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


