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LABORATÓRIO GRAMATICAL         
 

O que já sabes: 
 

 
Os sinais de pontuação permitem reproduzir, no texto escrito, as pausas e a 

entoação da fala. São absolutamente indispensáveis à clareza do texto. Sem esses sinais, 

o texto ficaria de difícil compreensão.  

Há sinais de pontuação que terminam uma frase, indicando uma pausa maior e outros 

valores complementares, tais como a interrogação e o espanto. 

Há outros sinais de pontuação que sugerem pausas menos importantes e que se 

encontram no interior das frases. 

 
 

Com esta ficha de trabalho pretende-se que recordes os sinais de pontuação e que 

compreendas que a sua utilização está ligada à intencionalidade comunicativa, ou seja ao 

objectivo da mensagem que desejamos transmitir. 

 
1. Lê com atenção as frases seguintes: 

 
 

a) O guarda-nocturno não viu chegar o ladrão. 

b) O leão, a hiena e a pantera são animais ferozes. 

c) Encontraste o meu caderno? 

d) Ele é o máximo! 

e)Tantas vezes te avisei... 

f) A menina gostava de brincar com o gatinho; admirava-lhe os olhitos azuis e os grandes 

bigodes. 

g) A mãe disse: 

    – És um preguiçoso, vais chumbar.  

 



1.1. Indica os sinais de pontuação das frase que leste. 
 

a) _________________________________ 
b) _________________________________ 
c) _________________________________ 
d) _________________________________ 
e) _________________________________ 
f) _________________________________ 
g) _________________________________ 

 
 
1.2. Justifica a pontuação das frases completando as frases seguintes com as 

palavras do rectângulo. 
 
 
 
 
 
 
 

O sinal de pontuação nas frases a) e b) indica o ______________ da frase. Na frase b) a  

______________ separa palavras dentro da frase e  indica uma pequena  ______________. 

Na frase c), o ponto de interrogação indica uma   ______________ e a  ______________ 

com que a frase deve ser lida. Na frase d) o sinal de pontuação reproduz  uma 

______________. Na frase e) as ______________ indicam que esta está ______________ . 

Na frase f) o ponto e vírgula indica uma pausa maior do que vírgula e separa frases 

______________. Os dois pontos são empregues antes da fala da ______________ 

enquanto que o travessão marca o ______________ da fala da personagem. 

 

2. Pontua as frases a) e c) utilizando outros sinais de pontuação. 
a) ______________________________________________________________________ 
c) ______________________________________________________________________ 
 
 
2.1. Com o exercício anterior podes concluir que: 
 
conforme a pontuação que utilizares, as frases podem ter significados diferentes. 

ausência ou a colocação incorrecta de uma vírgula altera o sentido de uma frase.  

todos os sinais de pontuação marcam uma pausa.      

 

 

 

 

 
Independentes  pausa   personagem  fim 

 reticências   admiração  vírgula  incompleta 
 entoação    pergunta  início 



3. Lê o diálogo entre a Mónica e a sua amiga Magali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1. Repara na frase:   “Vou ao cinema.” 
 

Nesta frase, a Mónica dá uma informação, ou seja faz uma declaração. Utiliza uma frase 
DECLARATIVA. 
 

3.2. Logo acrescenta:   “Quer ir comigo? 
Agora, faz uma pergunta à sua amiguinha. Utiliza uma frase INTERROGATIVA. 
 

3.3. Magali responde e manifesta o seu entusiasmo. “Claro! Vou sim!” 
Utiliza uma frase EXCLAMATIVA. 
 

3.4. Magali faz um pedido à Mónica, dá uma ordem delicada.  
“Espera só um minutinho!” 

Utiliza uma frase IMPERATIVA. 



4. Sistematizando estas noções ficamos com a seguinte tabela: 

 

 
TIPOS DE FRASE INTENÇÃO MARCAS NA ESCRITA 

 

DECLARATIVO 
* Informar ... * Ponto final, reticências 

 

INTERROGATIVO 
* Perguntar... * Ponto de interrogação 

IMPERATIVO * Dar ordens, aconselhar, 
pedir... 

*Ponto de exclamação ou 
ponto final 

* Formas verbais no 
imperativo 

EXCLAMATIVO 
* Exprimir sentimentos: 
admiração, entusiasmo, 
indignação, surpresa... 

 
* Ponto de exclamação 

 
 
 
5. Lê a anedota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Completa o quadro com as frases da anedota. 
 

Tipos de frase Frases 

Interrogativo  

Exclamativo  

Imperativo  

Declarativo  

 
 
 
 

 
- Que tal a pesca de hoje? 
- Ora veja isto! Nunca tinha apanhado coisa tão grande ... 
- Mas isso é um sapato velho! 
- Pois é ... Mas é o número 48. 
 



6. Transforma as seguintes frases nos tipos indicados. 
 

a) Esta senhora desmaiou. 

Tipo interrogativo ____________________________________________________________ 

b) Desrolhei a garrafa. 

Tipo exclamativo ____________________________________________________________ 

c) O gato está por detrás do rato! 

Tipo declarativo _____________________________________________________________ 

d) Tenho de fazer dieta. 

Tipo imperativo _____________________________________________________________ 

 
 
6.1. Reescreve as frases e liga-as, com uma seta, à intenção de comunicação de cada uma 
delas. 
 
 • Interrogar 

 • Declarar/ informar 

 • Ordenar/fazer um pedido 

 • Exclamar 

 
 
7. Verifica a tua aprendizagem através da lista de verificação que se segue. Marca com um 

√   a tua opção. 
 

 S N 

Há 4 tipos de frase.   

Na frase declarativa o emissor apresenta factos, transmite informações ...   

A  frase declarativa termina com um ponto final.   

Na frase interrogativa o emissor faz uma pergunta.   

A  frase exclamativa termina com um ponto de exclamação.   

Na frase imperativa o emissor exprime uma ordem, um aviso, um pedido, um conselho...   

A frase imperativa termina sempre com um ponto final.   

Na frase exclamativa o emissor revela sentimentos e emoções.   

A  frase interrogativa termina com um ponto de interrogação e exprime emoções.   
 

 

 

Filomena Lemos 


