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Atividade de Língua Portuguesa 

Correção após quarentena. 
 

1. Identifique as frases abaixo em: interrogativa, declarativa, imperativa e exclamativa. 

 

 a) Menino levado, isso não se faz! ___________________ 

b) Por favor! traga-me um copo com água._______________ 

c) Devolva meu brinquedo!_____________ 

d) Quando você terá juízo?_______ 

e) Não vou brincar com a boneca.______________ 

f) Por que você não foi à escola?__________ 

g) Gosto de estudar.__________ 

h) Nossa! Que susto!_______ 

 

2. Informe se as frases abaixo são nominais ou verbais. 

 

 a) O menino e o Lobo. __________________ 

b) Ele é um menino levado._____________ 

c) Consertei seu brinquedo.___________ 

d) Coitada daquela garota.________ 

e) A menina arrancou a cabeça da boneca._________ 

f) O velho e o mar._______________ 

g) Não fomos ao parque._________ 

h) Por favor! Empreste-me seu livro.______ 

 

3) Assinale as alternativas que não apresentam uma frase: 

 

 a) Que golaço! 

b) Vocês assistiram à transmissão do jogo pela tevê? 

c) Em vez de nadar, preferiram jogar bola., 

d) O futebol povo paixão pelo tem brasileiro. 

e) Correram para a garagem e entraram no carro. 

f) O sobre verde era gramado céu. 

g) Clara passeava com as crianças no jardim. 

h) Mão Luisinho trêmula. 

 

4) Assinale com um X as frases nominais: 

 

 a) Que medo! 

b) Ele chutou a porta. 

c) Coitadinho do garoto! 

d) O povo odeia os governantes corruptos. 

e) Transmitirei o recado a sua namorada 

f) Coragem, companheiro! 

g) Que voz estranha! 



h) A lanterna produzia boa claridade. 

i) Luisinho, não!  

j) As risadas não eram normais. 

k) Que alívio! 

 

5) Assinale com um X as frases verbais orações): 

 a) Quanta gente hoje 

!b) Apresse-se, garota! 

c) O filme foi bom. 

d) Não aguento essa poluição! 

e) Partiremos daqui a pouco. 

f) Sempre juntos, sempre amigos. 

g) Seu colega telefonou 

.h) Na praia, grande descontração. 

i)Deus te guarde! 

 j) Que ideia absurda! 

k) As ovelhas são mansas e pacientes. 

 

6) Sublinhe os verbos e coloque S, se o período for simples, e C, se for composto: 

 

 a) Os atletas já se dirigiram à quadra. ( ) 

b) Tomarei este ônibus, pois tenho um compromisso logo mais. ( ) 

c) Sem dúvida, todos voltarão aqui no Carnaval. ( ) 

d) Os alunos reuniram-se no pátio, discutiram o problema, procuraram o diretor e falaram 

francamente. ( ) 

e) O verdureiro estacionou o velho caminhão, gritou suas frutas e legumes para a manhã 

ensolarada, dirigiu gracejos inocentes às donas de casa, arrancou-lhes alguma grana e partiu. ( ) 

 

 

 


