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Frase, Oração e Período - Conceitos 
Básicos 
 
1. “Maria viajará amanhã.” Classifica-se a palavra grifada em: 

a) Sujeito Simples 
b) Sujeito indeterminado 
c) Sujeito composto 
d) Sujeito oculto 

 
 
2. Considere a frase: “- Que dia lindo!” 
A respeito desta expressão, pode-se afirmar que: 

a) É uma frase nominal 
b) É uma oração nominal 
c) É um período nominal 
d) É uma oração com sujeito indeterminado 
e) É um período não verbal. 

 
 
3. Assinale a alternativa que contém um período simples: 

a) O homem chegou à lua bem antes da cura do câncer; 
b) Pedro quebrou a perna e sofreu com isso; 
c) Estudei e passei no concurso; 
d) Estudei, mas não passei no concurso. 

 
 
4. “Anoitecia silenciosamente.” Nesta oração temos: 

a) Sujeito simples 
b) Oração sem sujeito 
c) Sujeito indeterminado 
d) Sujeito oculto 

 
 
5. “Flores me são os teus lábios.” Qual é o tipo de predicado desta oração? 

a) Nominal. 
b) Verbal. 
c) Verbo-nominal. 
d) Não há predicado. 
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Gabarito 

 
1. A 

O termo “Maria” flexiona o verbo “viajará”, portanto exerce função de sujeito simples. Para 
encontrar o sujeito, basta questionar o verbo: “Quem viajará”? 

 
2. A 

Frase nominal é toda frase que não apresenta verbo em sua estrutura. Já a frase verbal 
requer a presença de verbo. Quando se fala em “período”, fala-se de verbo. 
 

3. A 
Período simples é aquele em que ocorre a presença de uma oração, isto é, um verbo. 
Pode ser também conhecido como “oração absoluta”. 
 

4. B 
Verbos que exprimem fenômenos meteorológicos implicam orações sem sujeito. Exemplo: 
Choveu muito naquele dia. 
 

5. A 
O núcleo deste predicado é um nome com a função sintática de predicativo do sujeito, 
exprimindo, assim, uma qualidade do sujeito. Observe que há verbo de ligação. 

 
 
 


