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COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL I TÍTULO: CONCEITO DE FRASE 

2º ANO (    ) CASA                   (    ) SALA 

PROFESSORAS: TATIANA /SILVANA DATA: ____/____/2020 

NOME:  
                                                               

FRASE 

 

 

 

 

 

 

1 – ORDENE as palavras e forme frases. 

a) do capivara o é roedor maior A mundo. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) a bicicleta Papai já levou o para conserto? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2- ESCREVA quantas palavras há em cada frase. 
 

a) Laranja, banana, maçã e goiaba são deliciosas!_______________________ 

b) Ontem, eu e minha mãe fizemos um bolo de chocolate._________________ 

c) Hoje teremos aula de inglês, Matemática e Geografia.__________________ 

d) Ana Beatriz trouxe brigadeiros para a turma toda.______________________ 

e) Rodrigo é muito inteligente, bonito, carinhoso e esperto._________________ 

      Na fala ou na escrita, a frase transmite o que pensamos, queremos ou 

sentimos. 

      A frase é uma mensagem com sentido completo e pode ser formada de 

uma ou mais palavras. 

      Na escrita, a frase começa com letra maiúscula e termina com um sinal 

de pontuação.  
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3 – ANALISE o texto e responda. 

        

       A tromba do elefante funciona como nariz e 

mão. Ele usa a tromba para respirar, apanhar 

alimentos e levá-los até a boca. O elefante teria 

um trabalhão se tivesse que se abaixar para se 

alimentar. 

 

a) Quantas frases têm o texto? 
 

_____________________________________________________________________ 

b) Quantas palavras têm o texto? 
 

________________________________________________________________ 

c) Como terminam as frases? 

 

________________________________________________________________ 

d) A letra inicial de cada frase é maiúscula ou minúscula? Justifique. 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

FRASE 

 

 

 
 

 

 
 

É uma palavra ou um conjunto de palavras com sentido completo. 
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4- FORME frases com as palavras abaixo. 

 

Escola -__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Sorvete - ________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Livro - __________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5- LEIA e OBSERVE como a frase abaixo foi ampliada. 

 

 

 

Agora ACRESCENTE novas palavras às frases:  
 

 

a) Os filhotes estão comendo. 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

b) O gatinho caiu. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

O cachorro dorme. 

O cachorro, grande e peludo dorme em sua 

casinha. 

 


