
Escola Básica Municipal Alberto Bordin 
Professora: Ivonete Zambom  
Auno:......................................................................................................... 6ºano 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE PORTUGUÊS 

Olá queridos alunos. 

Atividades: 

Faremos um trabalho  avaliativo sobre o conteúdo discurso direto e indireto; 

Cada questão vale 1,0 ponto 

 Considere o trecho abaixo. 

“Dona Benta, indiscreta, perguntou ao forasteiro: 

- É o senhor o hóspede que se fantasiou de fantasma durante a festa?” 

 

01) Assinale a alternativa que apresenta a correta transposição do trecho para o discurso 

indireto. 

(A) Dona Benta, indiscreta, perguntou ao forasteiro se é ele o senhor que se fantasiou de 

fantasma durante a festa. 

(B) Dona Benta, indiscreta, perguntou ao forasteiro se era ele o hóspede que se fantasiara de 

fantasma durante a festa. 

(C) Dona Benta, indiscreta, perguntou se o forasteiro era o hóspede que se fantasiou de 

fantasma durante a festa. 

(D) Dona Benta perguntou indiscretamente ao forasteiro se tinha sido ele o hóspede que havia 

se fantasiado de fantasma durante a festa 

(E) Dona Benta, indiscreta, perguntou ao forasteiro quem teria sido o hóspede que havia se 

fantasiado de fantasma durante a festa? 

 

02. Considere as seguintes afirmações. 

I - Se a frase “Nunca aceite nenhuma violência” estivesse em discurso indireto, seria escrita 

como “Ela disse à outra que nunca aceitasse nenhuma violência”. 

II - Se a frase “A senhora acha que um dia eu vou casar?” estivesse em discurso indireto, seria 

escrita como “Ela perguntou se a outra achava que um dia eu casaria”. 

III - Se a frase “Irá casar, igual a Maria Sehn” estivesse em discurso indireto, seria escrita como 

“Ela disse à outra que iria casar igual a Maria Sehn”. 

Quais estão corretas? 

(A) Apenas II.            (B) Apenas I e II.        (C) Apenas I e III.     (D) Apenas II e III.    (E) I, II e III. 

 

03. Observe os trechos do texto abaixo transcritos e as propostas de sua reescrita em discurso 

indireto. 

1. O advogado disse: “Estão invertendo certas lógicas, e muitos repetem os argumentos como 

papagaios”/ O advogado afirmou que certas lógicas estão sendo invertidas e que muitos 

repetem os argumentos como papagaios. 

2. O advogado afirmou: “eu dificultei a prova, porque sou contra ela”/O advogado declarou que 

havia dificultado a prova, porque era contra ela. 

3 O advogado asseverou: “O teste do bafômetro não é prova contra mim”/O advogado disse que 

o teste do bafômetro não era prova contra si. 

 



 

 

Quais propostas de reescrita em discurso indireto estão corretas? 

(A) Apenas 1 e 3.     (B) Apenas 1.       (C) Apenas 2.    (D) Apenas 2 e 3.   (E) 1, 2 e 3. 

 

4)  "Impossível dar cabo daquela praga. Estirou os olhos pela campina, achou-se isolado. 

Sozinho num mundo coberto de penas, de aves que iam comê-lo. Pensou na mulher e suspirou. 

Coitada de Sinhá Vitória, novamente nos descampados, transportando o baú de folha." 

O narrador desse texto mistura-se de tal forma à personagem que dá a impressão de que não 

há diferença entre eles. A personagem fala misturada à narração. Esse discurso é chamado: 

               (    ) discurso direto.                                   (    ) discurso indireto. 

 

06. “– Me dá esse papel aí”. Na transposição da fala do personagem para o discurso indireto, a 

alternativa correta é: 

(A) Ela insistiu que desse aquele papel aí. 

(B) Ela insistiu em que me desse aquele papel ali. 

(C) Ela insistiu em que me desse aquele papel aí. 

(D) Ela insistiu por que lhe desse este papel aí. 

(E) Ela insistiu em que lhe desse aquele papel ali. 

 

07.  Assinale a alternativa em que ocorra discurso indireto. 

(A) Perguntara o que fazer com tanto livro velho. 

(B) Já era tarde. O ruído dos grilos não era suficiente para abafar os passos de Delfino. Estaria 

ele armado? Certamente estaria. Era necessário ter cautela. 

(C) Quem seria capaz de cometer uma imprudência daquelas? 

(D) A tinta da roupa tinha já desbotado quando o produtor disse: vou colocá-la na secadora. 

(E) Era então dia primeiro? Não podia crer nisso. 

 

09. „Muito!‟, disse quando alguém lhe perguntou se gostara de um certo quadro.” 

Se a pergunta a que se refere o trecho fosse apresentada em discurso direto, o  verbo 

correspondente a “gostara” seria: 

 

A) gostasse.         (B) gostava.    (C) gostou.    (D) gostará.        (E) gostaria. 

 

10) Identifique o discurso utilizado em cada enunciado como direto ou indireto: 

 a) O vendedor informou: - Eu garanto a marca deste produto. ___________________________ 

 b) O vendedor informou que garantia a marca daquele produto. __________________________ 

c) A patroa disse-lhe que não queria aquela funcionária em sua casa. ____________________  

d) Não quero aquela funcionária aqui na minha empresa – disse a patroa. _________________  

e) Faça-me um favor: compre os ingressos – pediu-lhe o amigo. _____________________ 


