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Quantas frases há 
no texto?





FRASE

é todo enunciado de sentido completo, podendo 
ser formada por uma só palavra ou por várias, 

podendo ter verbos ou não. 

A frase exprime, através da fala ou da escrita: 
IDEIAS, EMOÇÕES, ORDENS E APELOS.

Define-se pelo seu propósito 

comunicativo



Exemplos:

O Brasil possui um grande potencial turístico.
Espantoso!

Não vá embora.
Silêncio!

O telefone está tocando.

A frase que não possui verbo denomina-se

Frase Nominal



Na língua falada, a frase é caracterizada pela 
entoação, que indica nitidamente seu início e 

seu fim. 

Rua!



Tipos de frases

• a) Frases Interrogativas: ocorrem quando
uma pergunta é feita pelo emissor da
mensagem. São empregadas quando se deseja
obter alguma informação. A interrogação pode
ser direta ou indireta.

Você aceita um copo de suco?

(Interrogação direta)
Desejo saber se você aceita um copo de suco. 

(Interrogação indireta)



• b) Frases Imperativas: ocorrem quando o
emissor da mensagem dá uma ordem, um
conselho ou faz um pedido, utilizando o verbo
no modo imperativo. Podem ser afirmativas ou
negativas.

Faça-o entrar no carro! (Afirmativa)
Não faça isso. (Negativa)

Dê-me uma ajudinha com isso! (Afirmativa)



• c) Frases Exclamativas: nesse tipo de frase o
emissor exterioriza um estado afetivo. Apresentam
entoação ligeiramente prolongada.

Que prova difícil!
É uma delícia esse bolo!

• d) Frases Declarativas: ocorrem quando o
emissor constata um fato. Esse tipo de frase informa
ou declara alguma coisa. Podem ser afirmativas ou
negativas.

Obrigaram o rapaz a sair. (Afirmativa)
Ela não está em casa. (Negativa)



Curiosidade:

• e) Frases Optativas: são usadas para exprimir 
um desejo.

Exemplos:

Deus te acompanhe!
Bons ventos o levem!



Resumo

• FRASE: é a palavra ou o conjunto organizado
de palavras, com sentido completo, que
estabelece comunicação.

• A frase, dependendo do contexto, pode ser
formada por:

Uma só palavra: Não. Ótimo. Fogo!

Várias palavras: O fogo queimou todos os livros.



Resumo

• Na FALA,  a frase é pronunciada com ritmo, 
marcado pela entoação de voz.

• Na ESCRITA, deve-se iniciar a frase com letra 
maiúscula e terminar com ponto final, ponto de 
interrogação, ponto de exclamação ou 
reticências.





Quantas frases há 
no texto?

8 frases



Como se reconhece o início e o final 

de uma frase em um texto escrito?

Na escrita, a frase começa com letra  inicial 
maiúscula e termina em ponto (. ? ! ...).
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