
Escola Básica Municipal Alberto Bordin 
Professora: Ivonete Zambom 
Aluno(a): ____________________________________________________ 6º ano 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE PORTUGUÊS 
Carga Horária- 4 aulas semanais. Favor fotografar as atividades e enviar no Watts ou 
entregar na escola a próxima vez que for retirar atividades 
Retomando o conteúdo: 

*Discurso direto - consiste na transcrição exata da fala dos personagens, sem 

participação do narrador. (como ocorre no diálogo) 

*Discurso Indireto - O discurso indireto é caracterizado pela intervenção do narrador no 

discurso, ao utilizar as suas próprias palavras para reproduzir as falas dos personagens. 

Esse tipo de discurso sempre é feito na 3ª pessoa.  

I - Passe do discurso direto para o indireto:  

1. O treinador disse: - Você precisa treinar mais.  

2. Ele reclamou: - Eu não gosto desse bolo.  

3. Simone disse: - Eu vou trocar o livro. 

 4. Minha mãe me disse: - Seu pai saiu há 10 minutos. 

 5. Bruna afirmou: - Eu já li o livro.  

6. O ladrão gritou: - Passe o dinheiro. 

 7. O menino choramingou: - Quero a minha bola de volta. 

 8. O juiz ordenou ao jogador: - Saia da quadra.  

9. A garota disse ao pai: - Preciso de dinheiro para comprar um caderno.  

10. As crianças pediram ao mágico: - Fique mais um pouco.  

II - Passe do discurso indireto para o direto:  

1. Bruna afirmou que não sabia nada do caso. 

 2. O menino explicou que tinha visto muita gente no portão do colégio. 

 3. Aline confirmou que estava apaixonada. 

4. O instrutor perguntou se estava chovendo.  

5. A enfermeira falou que naquele hospital não tinha mais vaga disponível.  

6. Leidiene disse ao colega que ele precisava estudar. 

 7. Lucas perguntou ao Renato Filho se ele tinha comido camarão na praia.  

8. Ana Paula avisou decidida que ia falar com a diretora.  

9. O pai disse ao filho que não podia lhe dar o dinheiro porque ainda não tinha recebido.  

10. O namorado disse à namorada que ela era a mulher da vida dele.  



 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nesse poema, quem fala é um garoto. Escreva os versos que justificam essa afirmação. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
2. O garoto diz que no bairro em que mora há pessoas muito chatas e muitos amigos do 

peito. 

a) O que é ser amigo do peito? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
b) Faça uma lista dos amigos do peito do garoto. 
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
c) Quem não é amigo do peito do menino? Por quê? 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
3. O garoto cita alguns amigos pelo nome: Ana Lúcia, Bruno, Ricardo. 

a) O que ele acrescenta ao nome de cada um? Dê exemplos. 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 



b) Para ele é importante saber o nome completo dos amigos? Por quê? 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
c) Para você é importante saber o nome completo dos amigos? Por quê? 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
4. Separe as sílabas das palavras e classifique-as quanto ao número de sílabas. 

a) amigos 
_______________________________________________________________________ 

b) sobrenome 
_______________________________________________________________________ 

c) dia 
_______________________________________________________________________ 

d) não 
_______________________________________________________________________ 

e) irmão 
_______________________________________________________________________ 

f) bicicleta 
_______________________________________________________________________ 

g) ninguém 
_______________________________________________________________________ 

h) pessoas 
_______________________________________________________________________ 

i) esquina 
_______________________________________________________________________ 

j) monte 
_______________________________________________________________________ 

k) eu 
_______________________________________________________________________ 

l) almoço 
_______________________________________________________________________ 

m) endereço 
_______________________________________________________________________ 

n) depois 

_______________________________________________________________________ 

 

 


