
 

 

Nível: B1  

Tipo e forma de frases    

 

 
 
 
 



 

 

1. Para cada alínea, indica o tipo de frase. Coloca um X à frente da 
opção correta. 

 
1) O pai quer comer alguma coisa? 

a) Declarativa __ 
b) Interrogativa __ 
c) Exclamativa __ 
d) Imperativa __ 

 
2) Hoje não quero ir à escola. 

a) Declarativa __ 
b) Interrogativa __ 
c) Exclamativa __ 
d) Imperativa __ 

 
3) Como este país é maravilhoso! 

a) Declarativa __ 
b) Interrogativa __ 
c) Exclamativa __ 
d) Imperativa __ 

 
4) Come estas frutas. 

a) Declarativa __ 
b) Interrogativa __ 
c) Exclamativa __ 
d) Imperativa __ 
 

5) Joana, queres passear? 
a) Declarativa __ 
b) Interrogativa __ 
c) Exclamativa __ 
d) Imperativa __ 

 
6) Ontem, falei com o meu amigo Zé Tó. 

a) Declarativa __ 
b) Interrogativa __ 
c) Exclamativa __ 
d) Imperativa __ 

 
 
 



 

 

 

 
2. Classifica as frases quanto à sua forma. Coloca um X à frente da opção 

correta. 
 
1) Não gosto de gelado!  

a) Afirmativa __ 
b) Negativa __ 

 
2) Gosto muito de bombons. 

a) Afirmativa __ 
b) Negativa __ 

 
3) O João não comeu nada.  

a) Afirmativa __ 
b) Negativa __ 

 
4) Ninguém quer falar com o Francisco. 

a) Afirmativa __ 
b) Negativa __ 

 
5) A Maria quer falar com o Pedro. 

a) Afirmativa __ 
b) Negativa __ 

 



 

 

 
3. Identifica o tipo e a forma das frases. 

 
1) A Marina não quer trabalhar. 
__________________________________________________________ 
2) O António tropeçou nas pedras. 
__________________________________________________________ 
 
3) Os professores são muito exigentes? 
__________________________________________________________ 
 
4) Vai estudar! 
__________________________________________________________ 
 
5) Vou falar com a Nádia. 
__________________________________________________________ 
 
6) Ninguém quer trabalhar aqui? 
__________________________________________________________ 
 
7) Não, o meu relógio não foi encontrado! 
__________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soluções: 1. 1) b. 2) a, 3) c, 4) d, 5) b, 6) a; 2. 1) b, 2) a, 3) b, 4) b, 5) a; 3. 1) Declarativa e negativa, 2) Declarativa e 
afirmativa, 3) Interrogativa e afirmativa, 4) Imperativa e afirmativa, 5) Declarativa e afirmativa, 6) Interrogativa e 
negativa, 7) Exclamativa e negativa.  


