
 

 

TIPOS DE DISCURSO 
 

PARTE 1 – QUESTÕES DISCURSIVAS 
 
01. (Unicamp)  Resumindo seus pensamentos de vencido, Francisco Teodoro disse alto, num suspiro: 

– Trabalhei, trabalhei, trabalhei, e aqui estou como Jó! 
(...) 
– Como Jó! Repetiu ele furioso, arrancando as barbas e unhando as faces. Não lhe bastava o 
arrependimento, a dor moral, queria o castigo físico, a maceração da carne, para completa punição da sua 
inépcia. 
Não saber guardar a felicidade, depois de ter sabido adquiri-la, é sinal de loucura. Ele era um doido? Sim, 
ele era um doido. Tal qual o avô. Riu alto; ele era um doido! 

(Júlia Lopes de Almeida, A Falência. Campinas: Editora da Unicamp, 2018, p. 296.) 
 
a) O protagonista de A Falência encarna um tipo representativo da sociedade brasileira do século XIX. 

Aponte quatro características desse tipo social constatadas na trajetória de Francisco Teodoro. 
b) No excerto acima, o narrador se detém no momento em que o protagonista, atormentado, revê sua 

trajetória e se recorda do avô. Caracterize a voz narrativa nesse excerto e explique seu 
funcionamento.  

  
02. (Fuvest)  Considere os textos para responder à questão. 

I. A tônica é que os pequenos jogadores da equipe de futebol Javalis Selvagens estão tranquilos e até 
confortáveis, bem cuidados na caverna pela numerosa equipe internacional que tenta retirá-los dali, e 
que têm muita vontade de voltar a comer seus pratos favoritos quando voltarem para casa. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/07/07/internacional/1530941588_246806.html. Adaptado. 
 
II. Bem, minha vida mudou muito nos últimos dois anos. O mundo que explorei mudou muito. Eu vi 

muitas paisagens diferentes durante as turnês, e é realmente inspirador ver o quão grande é o mundo. 
Eu quero explorar e experimentar diferentes partes da natureza, mas eu não gosto do deserto, sinto 
muito pelas plantas! Ou talvez eu goste disso… te deixa com sede de olhar para ele… 

http://portalaurorabr.com/2018/09/16/eu_sou_feminista_porque_sou_mulher_diz_aurora_em_entrevista_ao_independent/ 
 
III.  

 
 
a) Quanto ao sentido, a palavra “bem”, destacada nos três textos, desempenha a mesma função em cada 

um deles? Justifique. 
b) Reescreva o trecho “Eu quero explorar e experimentar diferentes partes da natureza, mas eu não 

gosto do deserto, sinto muito pelas plantas!”, empregando o discurso indireto e fazendo as adaptações 
necessárias. Comece o período com “Ela disse que”.  
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 

Leia o trecho inicial do romance O Ateneu, de Raul Pompeia (1863-1895), para responder à(s) 
questão(ões) a seguir. 
 

“Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta.” 
Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia, num gesto, das ilusões de criança 

educada exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico; diferente do que se encontra 
fora, tão diferente, que parece o poema dos cuidados maternos um artifício sentimental, com a vantagem única 
de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento, têmpera brusca da vitalidade na 
influência de um novo clima rigoroso. Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita dos felizes tempos; 
como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora, e não viesse de 
longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. 

Eufemismo, os felizes tempos, eufemismo apenas, igual aos outros que nos alimentam, a saudade dos dias 
que correram como melhores. Bem considerando, a atualidade é a mesma em todas as datas. Feita a 
compensação dos desejos que variam, das aspirações que se transformam, alentadas perpetuamente do 
mesmo ardor, sobre a mesma base fantástica de esperanças, a atualidade é uma. Sob a coloração cambiante 
das horas, um pouco de ouro mais pela manhã, um pouco mais de púrpura ao crepúsculo – a paisagem é a 
mesma de cada lado, beirando a estrada da vida. 

Eu tinha onze anos. 
Frequentara como externo, durante alguns meses, uma escola familiar do Caminho Novo, onde algumas 

senhoras inglesas, sob a direção do pai, distribuíam educação à infância como melhor lhes parecia. Entrava às 
nove horas timidamente, ignorando as lições com a maior regularidade, e bocejava até às duas, torcendo-me 
de insipidez sobre os carcomidos bancos que o colégio comprara, de pinho e usados, lustrosos do contato da 
malandragem de não sei quantas gerações de pequenos. Ao meio-dia, davam-nos pão com manteiga. Esta 
recordação gulosa é o que mais pronunciadamente me ficou dos meses de externato; com a lembrança de 
alguns companheiros – um que gostava de fazer rir à aula, espécie interessante de mono louro, arrepiado, 
vivendo a morder, nas costas da mão esquerda, uma protuberância calosa que tinha; outro adamado, elegante, 
sempre retirado, que vinha à escola de branco, engomadinho e radioso, fechada a blusa em diagonal do ombro 
à cinta por botões de madrepérola. Mais ainda: a primeira vez que ouvi certa injúria crespa, um palavrão 
cercado de terror no estabelecimento, que os partistas denunciavam às mestras por duas iniciais como em 
monograma. 

Lecionou-me depois um professor em domicílio. 
Apesar deste ensaio da vida escolar a que me sujeitou a família, antes da verdadeira provação, eu estava 

perfeitamente virgem para as sensações novas da nova fase. O internato! Destacada do conchego placentário 
da dieta caseira, vinha próximo o momento de se definir a minha individualidade. 

(O Ateneu, 1999.) 
  
03. (Unesp) 

a) Identifique os sujeitos dos verbos “houvesse” e “viesse”, sublinhados no segundo parágrafo. 
b) Transcreva o trecho “Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu.” (1º parágrafo) 

para o discurso indireto.   
  
04. (Ufu) TONHO: Não é medo. É que posso evitar encrenca. Falo com o negrão e acerto os ponteiros. Poxa, 

se eu faço uma besteira qualquer, minha mãe é que sofre. Ela já chorou paca no dia que saí de casa.  
PACO: Vai me enganar que você tem casa?  
TONHO: Claro, como todo mundo.  
PACO: Então, que veio fazer aqui? Só encher o saco dos outros? Poxa, fica lá na sua casa.  
TONHO: Eu bem que queria ficar. Mas minha cidade não tem emprego. Quem quer ser alguma coisa na 
vida tem que sair de lá. Foi o que fiz. Quando acabei o exército, vim pra cá. Papai não pode me ajudar... 

 
MARCOS, Pliìnio. Barrela, Dois perdidos numa noite suja, Navalha na carne, Abajur Lilaìs, Quero, uma reportagem maldita. SaÞo Paulo: 

Global, 2003. p. 80.  
 
O fragmento pertence a Dois perdidos numa noite suja, peça teatral de Plínio Marcos.  
Considerando-se o diálogo estabelecido entre as personagens,  
a) reescreva a primeira fala de Tonho, adequando-a a uma situação comunicativa mais formal.  
b) transponha a última fala de Tonho para o discurso indireto.  

  
05. (Fuvest)  Examine a transcrição do depoimento de Eduardo Koge, líder indígena de Tadarimana, MT. 

 

Nós vivemos aqui que nem gado. Tem a cerca e nós não podemos sair dessa cerca. Tem que viver só do 
que tem dentro da cerca. É, nós vivemos que nem boi no curral. 
Paulo A. M. Isaac, Drama da educação escolar indígena Bóe-Bororo. 
a) Nos trechos “Tem a cerca...” e “Tem que viver...”, o verbo “ter” assume sentidos diferentes? Justifique. 
b) Reescreva, em um único período, os trechos “Nós vivemos aqui que nem gado” e “nós não podemos 

sair dessa cerca”, empregando discurso indireto. Comece o período conforme indicado na página de 
respostas.  
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 

Leia o trecho do conto O 1alienista, de Machado de Assis (1839-1908), para responder à(s) questão(ões) a 
seguir. 
 

Era a vez da terapêutica. Simão Bacamarte, ativo e sagaz em descobrir enfermos, excedeu-se ainda na 
diligência e penetração com que principiou a tratá-los. Neste ponto todos os cronistas estão de pleno acordo: o 
ilustre alienista fez curas pasmosas, que excitaram a mais viva admiração em Itaguaí. 

Com efeito, era difícil imaginar mais racional sistema terapêutico. Estando os loucos divididos por classes, 
segundo a perfeição moral que em cada um deles excedia às outras, Simão Bacamarte cuidou em atacar de 
frente a qualidade predominante. Suponhamos um modesto. Ele aplicava a medicação que pudesse incutir-lhe 
o sentimento oposto; e não ia logo às doses máximas, — graduava-as, conforme o estado, a idade, o 
temperamento, a posição social do enfermo. Às vezes bastava uma casaca, uma fita, uma cabeleira, uma 
bengala, para restituir a razão ao alienado; em outros casos a moléstia era mais rebelde; recorria então aos 
anéis de brilhantes, às distinções honoríficas, etc. Houve um doente, poeta, que resistiu a tudo. Simão 
Bacamarte começava a desesperar da cura, quando teve ideia de mandar correr matraca, para o fim de o 
apregoar como um rival de Garção 2 e de Píndaro 3. 

— Foi um santo remédio, contava a mãe do infeliz a uma comadre; foi um santo remédio. 
[...] 
Tal era o sistema. Imagina-se o resto. Cada beleza moral ou mental era atacada no ponto em que a 

perfeição parecia mais sólida; e o efeito era certo. Nem sempre era certo. Casos houve em que a qualidade 
predominante resistia a tudo; então, o alienista atacava outra parte, aplicando à terapêutica o método da 
estratégia militar, que toma uma fortaleza por um ponto, se por outro o não pode conseguir. 

No fim de cinco meses e meio estava vazia a Casa Verde; todos curados! O vereador Galvão, tão 
cruelmente afligido de moderação e equidade, teve a felicidade de perder um tio; digo felicidade, porque o tio 
deixou um testamento ambíguo, e ele obteve uma boa interpretação, corrompendo os juízes, e embaçando os 
outros herdeiros. 

[...] 
Agora, se imaginais que o alienista ficou radiante ao ver sair o último hóspede da Casa Verde, mostrais 

com isso que ainda não conheceis o nosso homem. Plus ultra! 4 era a sua divisa. Não lhe bastava ter 
descoberto a teoria verdadeira da loucura; não o contentava ter estabelecido em Itaguaí o reinado da razão. 
Plus ultra! Não ficou alegre, ficou preocupado, cogitativo; alguma coisa lhe dizia que a teoria nova tinha, em si 
mesma, outra e novíssima teoria. 

— Vejamos, pensava ele; vejamos se chego enfim à última verdade. 
Dizia isto, passeando ao longo da vasta sala, onde fulgurava a mais rica biblioteca dos domínios 

ultramarinos de Sua Majestade. Um amplo chambre de damasco, preso à cintura por um cordão de seda, com 
borlas de ouro (presente de uma Universidade) envolvia o corpo majestoso e austero do ilustre alienista. A 
cabeleira cobria-lhe uma extensa e nobre calva adquirida nas cogitações cotidianas da ciência. Os pés, não 
delgados e femininos, não graúdos e mariolas, mas proporcionados ao vulto, eram resguardados por um par de 
sapatos cujas fivelas não passavam de simples e modesto latão. Vede a diferença: — só se lhe notava luxo 
naquilo que era de origem científica; o que propriamente vinha dele trazia a cor da moderação e da singeleza, 
virtudes tão ajustadas à pessoa de um sábio. 

(O alienista, 2014.) 
 
1alienista: médico especialista em doenças mentais. 
2Garção: um dos principais poetas do Neoclassicismo português. 
3Píndaro: considerado o maior poeta lírico da antiga Grécia. 
4Plus ultra!: expressão latina que significa “Mais além!”. 
 
06. (Unesp) 

a) Transcreva o trecho “ele [vereador Galvão] obteve uma boa interpretação, corrompendo os juízes, e 
embaçando os outros herdeiros” (5º parágrafo), substituindo os termos sublinhados por outros de 
sentido equivalente. 

b) Transcreva o trecho “— Foi um santo remédio, contava a mãe do infeliz a uma comadre” (3º 
parágrafo) em discurso indireto e em ordem direta.  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Arte porque sim 
Júlia Rebouças 
 

Na tarde de 5 de novembro de 2015 uma barragem de rejeitos de mineração de ferro rompeu no município 
de Mariana, Minas Gerais, despejando cerca de sessenta milhões de metros cúbicos de lama e metais pesados 
em seiscentos e sessenta e três quilômetros de extensão do rio Doce, que deságua no oceano Atlântico. O 
volume de lama divulgado é contestado pela empresa responsável, assim como a toxidade do material. 
Registram-se índices de chumbo, arsênio e manganês acima de níveis seguros para o ecossistema. De acordo 
com o Ministério Público de Minas Gerais, condicionantes do licenciamento ambiental da barragem estavam 
sendo desrespeitadas, sem que houvesse a devida fiscalização, o que incluía um plano de emergência que 
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poderia ter evitado a morte de dezessete pessoas e a total destruição do vilarejo de Bento Rodrigues. O 
território dos indígenas krenak, no vale do rio Doce, é totalmente destruído pela contaminação da lama. Não há 
mais possibilidade de pesca, plantio ou criação de animais. Sagrado para os Krenak, o rio é a entidade Watú – 
avô – por sua importância, grandiosidade e pelo respeito que emana. Hoje uma cerca separa as pessoas da 
margem intoxicada e infértil. Os rios somos nós todos, seres de água. Cada criança que nasce é uma nascente. 
[…] A cantora Elza Soares vem a público e entoa o fim do mundo. […] Elza canta para não enlouquecer, diz. 
Sua carreira começou num show de calouros na televisão, aos treze anos, a fim de levantar dinheiro para 
comprar remédios para seu filho recém-nascido. Diante de seu corpo negro, franzino, vestido com trajes risíveis 
para a plateia domingueira, ouviu do apresentador Ary Barroso a pergunta debochada de que planeta ela tinha 
vindo. Elza respondeu que vinha do planeta fome. Em dezembro de 2015, sábado à noite, cinco jovens negros 
estavam num carro na Zona Norte do Rio de Janeiro quando foram executados por policiais com cento e onze 
tiros de fuzil e revólver. Os policiais fraudam a cena do crime e forjam um auto de resistência. Extinção, 
especulamos sobre essa ameaça, que já é iminência. Como fazer brotar do solo humilhado, como abrir frestas 
para novas formas de vida? O amanhã está aqui e se parece com ontem. […] O xamã yanomami Davi 
Kopenawa trabalha com o etnólogo Bruce Albert para desenhar na pele do papel registros da cosmologia de seu 
povo. 

Narra sua história, que não é de um indivíduo, mas de um coletivo, com seus conhecimentos, narrativas, 
profecias. A história dos Yanomami, transmitida por meio de sonhos, chega na forma de um livro que escapa 
aos gêneros e às disciplinas do saber hegemônico ocidental. Generosamente, olha para nós, sujeitos do 
alheamento, e nos explica que a terra dos antigos brancos era parecida com a nossa. Lá eram tão poucos 
quanto nós agora na floresta. Mas seu pensamento foi se perdendo cada vez mais numa trilha escura e 
emaranhada […] Puseram-se a desejar o metal mais sólido e mais cortante, que ele [Omama] tinha escondido 
debaixo da terra e das águas. Aí começaram a arrancar o minério do solo com voracidade. Construíram fábricas 
para cozê-los e fabricar mercadorias em grande quantidade. Então, seu pensamento cravou-se nelas e eles se 
apaixonaram por esses objetos como se fossem belas mulheres. Isso os fez esquecer a beleza da floresta […] 
E, assim, as palavras das mercadorias e do dinheiro espalharam-se por toda a terra de seus ancestrais. É o 
meu pensamento. Antes de o ano acabar, um menino kaingang de dois anos é degolado no colo da mãe por um 
homem que se aproximou lhe fazendo um afago. Um país na vertigem do presente. […] A arte vai à frente, as 
instituições vão atrás. Realizar a Bienal de São Paulo que se assenta em 2016 compreende o exercício de 
pensar, sempre e mais uma vez, no que pode a arte. Ou para que arte, ou para quem? […] Os estudantes 
secundaristas ocupam suas escolas. A demanda é educação de qualidade e repúdio ao sucateamento do ensino 
público. Denunciam o desvio de verba que seria usada para a compra de merenda escolar. Merenda escolar. 

[…] A polícia se chama choque e arranca os estudantes da escola. As mulheres ocupam. Na caminhada, um 
cordão de frente de mães que carregam seus bebês. A polícia se chama choque e acompanha o cortejo como se 
fosse um bicho esfomeado e açoitado, prestes a atacar. Os corpos das mulheres têm marcas de tinta da cor 
vermelha. A televisão da padaria transmite o debate num programa matutino. Os especialistas discutem se é 
estupro ou não o caso de uma jovem de dezesseis anos violentada por trinta e três homens. Vídeos com cenas 
do ocorrido viralizam nas redes sociais. Não há tinta vermelha suficiente para representar tanto sangue. […] 
Junho de 2016, dois meninos, um de dez e outro de onze anos, furtam um carro em um bairro nobre de São 
Paulo. Perseguidos, o de dez anos, que dirige o automóvel, é morto pela polícia militar. Dez anos. É feito um 
auto de resistência – o menino teria atentado contra a polícia. Os moradores do bairro nobre juntam-se para 
contratar advogados e defender os policiais em caso de processo. […] Uma semana antes de chegar junho, 
tem-se a notícia de que pelo menos oitocentos e oitenta imigrantes afogaram-se no mar Mediterrâneo tentando 
chegar ao continente europeu. Uma boate frequentada pela comunidade gay de Orlando, na Flórida, é invadida 
por um atirador que mata cinquenta pessoas. […] Como forjar imagens grávidas, palavras-sementes, formas 
mutantes. A necessidade da arte. O povo Aymará dos Andes chilenos diz que o futuro está em nossas costas, 
incógnito, enquanto o passado está na nossa frente, diante de nossos olhos. […] Um artista de mãos dadas a 
um pajé tukano, soprando uma nuvem, pousados sobre o centro geodésico da América do Sul. Hoje é dia 14 de 
junho de 2016. 

 
REBOUÇAS, Júlia. Arte porque sim. VOLZ, J.; REBOUÇAS, J. (Org.) 32ª Bienal de São Paulo: Incerteza Viva: Catálogo. São Paulo: Fundação 

Bienal de São Paulo, 2016. 
 
07. (Ufjf-pism 3)  No texto, a autora mistura discurso direto e indireto. Retire do texto um caso de discurso 

indireto e transforme-o em um discurso direto.  
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o excerto do conto “A cartomante”, de Machado de Assis, para responder à(s) quest(ões) a seguir. 
 

Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a 
mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este 
ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante; a diferença é que o fazia por outras palavras. 

– Ria, ria. Os homens são assim; não acreditam em nada. Pois saiba que fui, e que ela adivinhou o motivo 
da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me: “A 
senhora gosta de uma pessoa...” Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas, combinou-as, e no 
fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade... 

– Errou! interrompeu Camilo, rindo. 
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– Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado, por sua causa. Você sabe; já lhe disse. 
Não ria de mim, não ria... 

Camilo pegou-lhe nas mãos, e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos 
pareciam de criança; em todo o caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. 
Depois, repreendeu-a; disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo, e depois... 

[...] 
Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido, e dizia que a 

aventura era sabida de todos. Camilo teve medo, e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à 
casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. 
Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se, e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que 
entrasse também nisso um pouco de amor-próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido, para 
tornar menos dura a aleivosia do ato. 

Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-la sobre a 
verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança, e que o rapaz 
repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais duas ou três 
cartas anônimas, tão apaixonadas, que não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum 
pretendente; tal foi a opinião de Rita, que, por outras palavras mal compostas, formulou este pensamento: – a 
virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel; só o interesse é ativo e pródigo. 

Nem por isso Camilo ficou mais sossegado; temia que o anônimo fosse ter com Vilela, e a catástrofe viria 
então sem remédio. 

(Contos: uma antologia, 1998.)  
 
08. (Unesp) O trecho do quinto parágrafo “[Ele] disse-lhe que era imprudente andar por essas casas” foi 

construído em discurso indireto. 
Reescreva-o em discurso direto, substituindo os pronomes sublinhados pelos nomes das personagens e 
efetuando os demais ajustes necessários.  

  
09. (Pucrj) Entrevistador: - Queria que você falasse um pouquinho sobre uma coisa que eu sei que é muito 

importante pra você, a amizade. 
 

Galeano: Sim, a amizade é uma forma de amor. E como dizia pra você, acho que se exerce na base da 
honestidade, porque a outra amizade, a amizade do “amo muito você” e “que lindo você é” não é a 
verdadeira amizade. Os amigos, quando são amigos de verdade, dizem o que se deve dizer, e isso diz 
respeito a processos coletivos também. Então, amizade às vezes é difícil sobre essa base, porque atravessa 
períodos complicados. Mas quando a gente ama de verdade, no amor, na amizade, ama as luzes e as 
sombras de cada pessoa ou de cada lugar. 
 
Trecho de entrevista dada pelo escritor uruguaio Eduardo Galeano ao jornalista Eric Nepomuceno no programa Sangue Latino. Disponível 

em: <http://canalbrasil.globo.com/programas/sangue-latino/videos/1289838.html>. 
 
a) No texto, o entrevistado fez uso de duas metáforas na última frase da sua fala. Identifique essas 

metáforas e explique o sentido que elas assumem no texto. 
b) Transforme a fala do entrevistador em discurso indireto, fazendo adaptações necessárias para que o 

trecho não fique repetitivo.  
 
10. (Ufu)  Em uma entrevista à revista Veja em 17 de janeiro de 2015, Edward Frenkel, um dos maiores 

pensadores da matemática moderna, ao ser questionado sobre a razão de tanta gente detestar 
matemática, afirmou:  
 
- Existem vários fatores. A principal razão de grande parte das pessoas não gostar de matemática é porque 
não sabe do que se trata. Mas pensa que sabe, o que é pior ainda, pois foi apresentada na escola a uma 
fração minúscula do tema, de forma muito ruim, e ficou com um gosto amargo na memória. Uma das 
missões que me proponho é diminuir o estrago causado pelo sistema de ensino. Seria muito mais fácil se 
meus leitores nunca tivessem ouvido falar do assunto e eu pudesse explicá-lo partindo do zero.  
 
a) Transcreva para o discurso indireto a resposta dada por Frenkel ao jornalista da Veja, de modo que 

tanto a pergunta quanto a resposta constituam um único texto com sentido completo.  
b) Parafraseie a resposta dada por Frenkel e, na sequência, redija um exemplo real ou fictício, que 

corrobore com a ideia de que "Seria muito mais fácil se meus leitores nunca tivessem ouvido falar do 
assunto e eu pudesse explicá-lo partindo do zero".  
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PARTE 2 – QUESTÕES OBJETIVAS 
  
01. (Eear)  Leia: 

 
– Nem remédio ingeri, a moribunda esclarecia. 
 
Passando para o Discurso Indireto o fragmento acima, de acordo com a norma gramatical, tem-se:  
a) Esclarecia a moribunda que nem ingeriria remédio.    
b) A moribunda esclareceu que nem remédio iria ingerir.    
c) Que nem remédio iria ingerir, a moribunda esclareceria.    
d) A moribunda esclarecia que nem remédio tinha ingerido.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto e a charge de Alberto Montt para responder à(s) questão(ões). 
 

Charles Baudelaire, poeta do século XIX, é autor do livro As Flores do Mal. Nele, seus poemas abordam 
temas que questionam as convenções morais da sociedade francesa, sendo, por isso, tachado como obsceno, 
como um insulto aos bons costumes da época. A partir dele, originaram-se na França os chamados “poetas 
malditos”. 
 

 
 
02. (G1 - cps)  Se as falas das flores fossem transpostas para o discurso indireto, teríamos: As flores do mal 

aconselharam a Baudelaire que... 
Assinale a alternativa que completa corretamente a frase com as falas transpostas.  
a) caso lhe escreverem uma mensagem, visualizasse, mas não responderia; pois assistiria às maratonas 

de séries naqueles dias úteis enquanto comia bacon.    
b) quando lhe escrevessem uma mensagem, visualizasse, mas não respondesse; que assistisse às 

maratonas de séries nos dias úteis; e que comesse bacon.    
c) quando lhe escreveriam uma mensagem, visualizaria, mas não responderia; que assistiria às 

maratonas nestes dias úteis; e que comeria bacon.    
d) se lhe escreverem uma mensagem, visualizá-la-ia, mas não a responderia; que assistisse às 

maratonas nos dias úteis; e que comeria bacon.    
e) ao te escreverem uma mensagem, visualize, contudo sem responder; assiste às maratonas de séries 

nesses dias úteis; e comas bacon.    
  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
O trecho que segue é da personagem Olga, de Triste Fim de Policarpo Quaresma, romance de Lima Barreto. 
 

O que mais a impressionou no passeio foi a miséria geral, a falta de cultivo, a pobreza das casas, o ar 
triste, abatido da gente pobre. (…) Havendo tanto barro, tanta água, por que as casas não eram de tijolos e 
não tinham telhas? Era sempre aquele sapê sinistro e aquele “sopapo” que deixava ver a trama de varas, como 
o esqueleto de um doente. Por que ao redor dessas casas não havia culturas, uma horta, um pomar? (…) Não 
podia ser preguiça só ou indolência. Para o seu gasto, para uso próprio, o homem tem sempre energia para 
trabalhar relativamente. (…) Seria a terra? Que seria? E todas essas questões desafiavam a sua curiosidade, o 
seu desejo de saber, e também a sua piedade e simpatia por aqueles párias, maltrapilhos, mal alojados, talvez 
com fome, sorumbáticos!...  

(Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma) 
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03. (Espm)  Em Lima Barreto, a sequência grande de perguntas ao longo do texto configura o:   
a) discurso direto, em que há reprodução da fala da personagem ou do diálogo entre personagens.     
b) discurso indireto, em que o narrador conta aos leitores o que a personagem disse. Não há travessão.     
c) discurso indireto livre, em que há o pensamento da personagem, expresso pelo narrador, em meio à 

narrativa.     
d) solilóquio, em que a personagem extravasa os seus pensamentos e emoções em monólogos, sem 

dirigir-se especificamente a qualquer ouvinte.     
e) fluxo da consciência, em que há transcrição do complexo processo de pensamento não-linear de uma 

personagem, com o raciocínio lógico entremeado com impressões pessoais momentâneas e exibindo os 
processos de associação de ideias.    

  
04. (Ufu) Por que Raduan Nassar parou de escrever? Essa pergunta com ares novelescos continua um enigma 

inexplicado. Depois de se preparar por 20 anos, a consagração veio junto com a estreia no lançamento do 
romance "Lavoura Arcaica" (1975), seguido de outro êxito atordoante, a novela “Um Copo de Cólera” 
(1978). No auge de uma carreira recém-começada, as traduções de vento em popa, quando seus leitores 
antecipam proezas ainda maiores que estavam por vir, de repente o escritor paulista anunciou que passava 
a arar outras terras, trocava a literatura pela agricultura [...]. 

FRIAS FILHO, O. O silêncio de Raduan. Folha de S. Paulo, 10 out. 1996. Disponível em: <https://goo.gl/8Q8oyN>. 
Acesso em: 30 mar. 2018. 

 
Na coluna publicada no jornal Folha de São Paulo em outubro de 1996, a informação sobre o abandono da 
literatura pelo escritor Raduan Nassar  
a) foi transcrita sob a forma de discurso indireto introduzido por um verbo de dizer que pode ser 

considerado sinônimo de declarar.    
b) foi relatada sem marcas linguísticas que permitam distinguir as palavras do escritor das palavras do 

autor do texto.    
c) foi transcrita diretamente embora não seja possível identificar as marcas formais comumente usadas 

nessa forma de discurso relatado.    
d) foi relatada indiretamente sem que as regras gramaticais para esse fim fossem seguidas 

adequadamente pelo autor do texto.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 
Leia a crônica “Premonitório”, de Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), para responder à(s) 
questão(ões): 
 

Do fundo de Pernambuco, o pai mandou-lhe um telegrama: “Não saia casa 3 outubro abraços”. 
O rapaz releu, sob emoção grave. Ainda bem que o velho avisara: em cima da hora, mas avisara. Olhou a 

data: 28 de setembro. Puxa vida, telegrama com a nota de urgente, levar cinco dias de Garanhuns a Belo 
Horizonte! Só mesmo com uma revolução esse telégrafo endireita. E passado às sete da manhã, veja só; o pai 
nem tomara o mingau com broa, precipitara-se na agência para expedir a mensagem. 

Não havia tempo a perder. Marcara encontros para o dia seguinte, e precisava cancelar tudo, sem alarde, 
como se deve agir em tais ocasiões. Pegou o telefone, pediu linha, mas a voz de d. Anita não respondeu. Havia 
tempo que morava naquele hotel e jamais deixara de ouvir o “pois não” melodioso de d. Anita, durante o dia. A 
voz grossa, que resmungara qualquer coisa, não era de empregado da casa; insistira: “como é?”, e a ligação foi 
dificultosa, havia besouros na linha. Falou rapidamente a diversas pessoas, aludiu a uma ponte que talvez 
resistisse ainda uns dias, teve oportunidade de escandir as sílabas de arma virumque cano1, disse que achava 
pouco cem mil unidades, em tal emergência, e arrematou: “Dia 4 nós conversamos.” Vestiu-se, desceu. Na 
portaria, um sujeito de panamá bege, chapéu de aba larga e sapato de duas cores levantou-se e seguiu-o. 
Tomou um carro, o outro fez o mesmo. Desceu na praça da Liberdade e pôs-se a contemplar um ponto 
qualquer. Tirou do bolso um caderninho e anotou qualquer coisa. Aí, já havia dois sujeitos de panamá, aba 
larga e sapato bicolor, confabulando a pequena distância. Foi saindo de mansinho, mas os dois lhe seguiram na 
cola. Estava calmo, com o telegrama do pai dobrado na carteira, placidez satisfeita na alma. O pai avisara a 
tempo, tudo correria bem. Ia tomar a calçada quando a baioneta em riste advertiu: “Passe de largo”; a 
Delegacia Fiscal estava cercada de praças, havia armas cruzadas nos cantos. Nos Correios, a mesma coisa, 
também na Telefônica. Bondes passavam escoltados. Caminhões conduziam tropa, jipes chispavam. As 
manchetes dos jornais eram sombrias; pouca gente na rua. Céu escuro, abafado, chuva próxima. 

Pensando bem, o melhor era recolher-se ao hotel; não havia nada a fazer. Trancou-se no quarto, procurou 
ler, de vez em quando o telefone chamava: “Desculpe, é engano”, ou ficava mudo, sem desligar. Dizendo-se 
incomodado, jantou no quarto, e estranhou a camareira, que olhava para os móveis como se fossem bichos. 
Deliberou deitar-se, embora a noite apenas começasse. Releu o telegrama, apagou a luz. 

Acordou assustado, com golpes na porta. Cinco da manhã. Alguém o convidava a ir à Delegacia de Ordem 
Política e Social. “Deve ser engano.” “Não é não, o chefe está à espera.” “Tão cedinho? Precisa ser hoje 
mesmo? Amanhã eu vou.” “É hoje e é já.” “Impossível.” Pegaram-lhe dos braços e levaram-no sem polêmica. A 
cidade era uma praça de guerra, toda a polícia a postos. “O senhor vai dizer a verdade bonitinho e logo” – 
disse-lhe o chefe. – “Que sabe a respeito do troço?” “Não se faça de bobo, o troço que vai estourar hoje.” “Vai 
estourar?” “Não sabia? E aquela ponte que o senhor ia dinamitar mas era difícil?” “Doutor, eu falei a meu 
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dentista, é um trabalho de prótese que anda abalado. Quer ver? Eu tiro.” “Não, mas e aquela frase em código 
muito vagabundo, com palavras que todo mundo manja logo, como arma e cano?” “Sou professor de latim, e 
corrigi a epígrafe de um trabalho.” “Latim, hem? E a conversa sobre os cem mil homens que davam para 
vencer?” “São unidades de penicilina que um colega tomou para uma infecção no ouvido.” “E os cálculos que o 
senhor fazia diante do palácio?” Emudeceu. “Diga, vamos!” “Desculpe, eram uns versinhos, estão aqui no 
bolso.” “O senhor é esperto, mas saia desta. Vê este telegrama? É cópia do que o senhor recebeu de 
Pernambuco. Ainda tem coragem de negar que está alheio ao golpe?” “Ah, então é por isso que o telegrama 
custou tanto a chegar?” “Mais custou ao país, gritou o chefe. Sabe que por causa dele as Forças Armadas 
ficaram de prontidão, e que isso custa cinco mil contos? Diga depressa.” “Mas, doutor…” Foi levado para outra 
sala, onde ficou horas. O que aconteceu, Deus sabe. Afinal, exausto, confessou: “O senhor entende conversa de 
pai pra filho? Papai costuma ter sonhos premonitórios, e toda a família acredita neles. Sonhou que me 
aconteceria uma coisa no dia 3, se eu saísse de casa, e telegrafou prevenindo. Juro!” 

Dia 4, sem golpe nenhum, foi mandado em paz. O sonho se confirmara: realmente, não devia ter saído de 
casa. 

(70 historinhas, 2016.) 
 

1 arma virumque cano: “canto as armas e o varão” (palavras iniciais da epopeia Eneida, do escritor Vergílio, 
referentes ao herói Eneias).  
 
05. (Unifesp) O chamado discurso indireto livre constitui uma construção em que a voz do personagem se 

mescla à voz do narrador. Verifica-se a ocorrência de discurso indireto livre em:  
a) “Havia tempo que morava naquele hotel e jamais deixara de ouvir o ‘pois não’ melodioso de d. Anita, 

durante o dia.” (3º parágrafo)    
b) “E passado às sete da manhã, veja só; o pai nem tomara o mingau com broa, precipitara-se na 

agência para expedir a mensagem.” (2º parágrafo)    
c) “Aí, já havia dois sujeitos de panamá, aba larga e sapato bicolor, confabulando a pequena distância.” 

(3º parágrafo)    
d) “Trancou-se no quarto, procurou ler, de vez em quando o telefone chamava: ‘Desculpe, é engano’, ou 

ficava mudo, sem desligar.” (4º parágrafo)    
e) “‘O senhor é esperto, mas saia desta. Vê este telegrama? É cópia do que o senhor recebeu de 

Pernambuco. Ainda tem coragem de negar que está alheio ao golpe?’” (5º parágrafo)    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
A(s) questão(ões) a seguir está(ão) relacionada(s) ao texto abaixo. 
 

1– Temos sorte de viver no Brasil – dizia meu pai, depois da guerra. – Na Europa 2mataram 3milhões de 
judeus. 

Contava as 4experiências que 5os médicos nazistas faziam com os prisioneiros. Decepavam-lhes as 
cabeças, faziam-nas encolher – à maneira, li depois, dos índios Jivaros. 6Amputavam pernas e braços. 
Realizavam estranhos transplantes: uniam a metade superior de um homem _____1_____ metade inferior de 
uma mulher, ou aos quartos traseiros de um bode. 7Felizmente 8morriam 9essas atrozes quimeras; 10expiravam 
como seres humanos, não eram obrigadas a viver como aberrações. (_____2_____ essa altura eu tinha os 
olhos cheios de lágrimas. Meu pai pensava 11que a descrição das maldades nazistas me deixava comovido.) 

12Em 1948 13foi proclamado 14o Estado de Israel. Meu pai abriu uma garrafa de vinho – o melhor vinho do 
armazém –, brindamos ao acontecimento. E não saíamos de perto do rádio, acompanhando _____3_____ 
notícias da guerra no Oriente Médio. Meu pai estava entusiasmado com o novo Estado: em Israel, explicava, 
vivem judeus de todo o mundo, judeus brancos da Europa, judeus pretos da África, judeus da Índia, isto sem 
falar nos beduínos com seus camelos: tipos muito esquisitos, Guedali. 

Tipos esquisitos – aquilo me dava ideias. Por que não ir para Israel? 15Num país de gente tão estranha – e, 
16ainda por cima, em guerra – eu certamente não chamaria a atenção. Ainda menos como combatente, entre a 
poeira e a fumaça dos incêndios. Eu me via correndo pelas ruelas de uma aldeia, empunhando um revólver 
trinta e oito, atirando sem cessar; eu me via caindo, 17varado de balas. 18Aquela, sim, era a 19morte que eu 
almejava, morte heroica, esplêndida justificativa para uma vida miserável, de monstro 20encurralado. E, caso 
não morresse, poderia viver depois num kibutz . Eu, que conhecia tão bem a vida numa fazenda, teria muito a 
fazer ali. Trabalhador dedicado, os membros do kibutz terminariam por me aceitar; numa nova sociedade há 
lugar para todos, mesmo os de patas de cavalo. 

Adaptado de: SCLIAR, M. O centauro no jardim. 9. ed. Porto Alegre: L&PM, 2001.  
 

 
06. (Ufrgs)  Assinale a alternativa que apresenta a transposição correta para o discurso indireto do trecho 

abaixo: 
– Temos sorte de viver no Brasil – dizia meu pai, depois da guerra (ref. 1).  
a) Dizia meu pai que tinha sorte de viver no Brasil depois da guerra.    
b) Dizia meu pai que tínhamos sorte de viver no Brasil depois da guerra.    
c) Dizia meu pai para mim que tivéramos sorte de viver no Brasil depois da guerra.    
d) Dizia meu pai: temos sorte de viver no Brasil depois da guerra.    
e) Disse meu pai que tivemos sorte de viver no Brasil depois da guerra.    
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o conto “A moça rica”, de Rubem Braga (1913-1990), para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 

A madrugada era escura nas moitas de mangue, e eu avançava no 1batelão velho; remava cansado, com 
um resto de sono. De longe veio um 2rincho de cavalo; depois, numa choça de pescador, junto do morro, 
tremulou a luz de uma lamparina. 

Aquele rincho de cavalo me fez lembrar a moça que eu encontrara galopando na praia. Ela era corada, 
forte. Viera do Rio, sabíamos que era muito rica, filha de um irmão de um homem de nossa terra. A princípio a 
olhei com espanto, quase desgosto: ela usava calças compridas, fazia caçadas, dava tiros, saía de barco com os 
pescadores. Mas na segunda noite, quando nos juntamos todos na casa de Joaquim Pescador, ela cantou; tinha 
bebido cachaça, como todos nós, e cantou primeiro uma coisa em inglês, depois o Luar do sertão e uma canção 
antiga que dizia assim: “Esse alguém que logo encanta deve ser alguma santa”. Era uma canção triste. 

Cantando, ela parou de me assustar; cantando, ela deixou que eu a adorasse com essa adoração súbita, 
mas tímida, esse fervor confuso da adolescência – adoração sem esperança, ela devia ter dois anos mais do 
que eu. E amaria o rapaz de suéter e sapato de basquete, que costuma ir ao Rio, ou (murmurava-se) o homem 
casado, que já tinha ido até à Europa e tinha um automóvel e uma coleção de espingardas magníficas. Não a 
mim, com minha pobre 3flaubert, não a mim, de calça e camisa, descalço, não a mim, que não sabia lidar nem 
com um motor de popa, apenas tocar um batelão com meu remo. 

Duas semanas depois que ela chegou é que a encontrei na praia solitária; eu vinha a pé, ela veio 
galopando a cavalo; vi-a de longe, meu coração bateu adivinhando quem poderia estar galopando sozinha a 
cavalo, ao longo da praia, na manhã fria. Pensei que ela fosse passar me dando apenas um adeus, esse “bom-
dia” que no interior a gente dá a quem encontra; mas parou, o animal resfolegando e ela respirando forte, com 
os seios agitados dentro da blusa fina, branca. São as duas imagens que se gravaram na minha memória, 
desse encontro: a pele escura e suada do cavalo e a seda branca da blusa; aquela dupla respiração animal no 
ar fino da manhã. 

E saltou, me chamando pelo nome, conversou comigo. Séria, como se eu fosse um rapaz mais velho do 
que ela, um homem como os de sua roda, com calças de “palm-beach”, relógio de pulso. Perguntou coisas 
sobre peixes; fiquei com vergonha de não saber quase nada, não sabia os nomes dos peixes que ela dizia, 
deviam ser peixes de outros lugares mais importantes, com certeza mais bonitos. Perguntou se a gente comia 
aqueles cocos dos coqueirinhos junto da praia – e falou de minha irmã, que conhecera, quis saber se era 
verdade que eu nadara desde a ponta do Boi até perto da lagoa. 

De repente me fulminou: “Por que você não gosta de mim? Você me trata sempre de um modo 
esquisito...” Respondi, estúpido, com a voz rouca: “Eu não”. 

Ela então riu, disse que eu confessara que não gostava mesmo dela, e eu disse: “Não é isso.” Montou o 
cavalo, perguntou se eu não queria ir na garupa. Inventei que precisava passar na casa dos Lisboa. Não 
insistiu, me deu um adeus muito alegre; no dia seguinte foi-se embora. 

Agora eu estava ali remando no batelão, para ir no Severone apanhar uns camarões vivos para isca; e o 
relincho distante de um cavalo me fez lembrar a moça bonita e rica. Eu disse comigo – rema, bobalhão! – e fui 
remando com força, sem ligar para os respingos de água fria, cada vez com mais força, como se isto adiantasse 
alguma coisa. 

(Os melhores contos, 1997.) 
 
1batelão: embarcação movida a remo. 
2rincho: relincho. 
3flaubert: um tipo de espingarda. 
 
07. (Unesp) Ao se converter o trecho “Ela então riu, disse que eu confessara que não gostava mesmo dela” (7º 

parágrafo) para o discurso direto, o verbo “confessara” assume a forma:  
a) confessei.    
b) confessou.    
c) confessa.    
d) confesso.    
e) confessava.    

  
08. (G1 - ifsp)  Leia o texto adaptado abaixo da Revista Língua Portuguesa, nº 104, de junho de 2014, para 

responder à questão. 
 

Os legos escritores 
 

 O cientista molecular Jared K. Burks, criador da marca Fine Clonier, deu início à carreira de 
personalizar minifiguras há 15 anos, quando a linha Lego Star Wars foi lançada. Fã de ficção científica, 
coleciona figuras desde criança. 
 Desanimado com os personagens do mercado, criou um método de decalques, o toboágua, e a partir 
daí aprendeu a esculpir e montar elencos. Assim surgiu o site Fine Clonier. Em 2007, o site realizou um 
concurso sobre versões de figuras históricas e literárias com Lego. 
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 – Aprendi sobre a criação de acessórios de pano, pintura, vinil e muitas outras. Passei a escrever para 
o BrickJournal, especializado em minifiguras e, por meio dele, compartilhei o que eu sei em vários sites – 
disse Burks. 
 

De acordo com Celso Cunha, discurso é a prática humana de construir textos, sejam eles escritos ou 
orais. No texto, há um discurso direto, transcrito abaixo. 
 

“– Aprendi sobre a criação de acessórios de pano, pintura, vinil e muitas outras. Passei a escrever para 
o BrickJournal, especializado em minifiguras e, por meio dele, compartilhei o que eu sei em vários sites – 
disse Burks.” 

 
Assinale a alternativa que apresenta a correta transposição do trecho para o discurso indireto.  
a) Burks disse que aprendia sobre a criação de acessórios de pano, pintura, vinil e muitas outras. Passava 

a escrever para o BrickJournal, especializado em minifiguras e, por meio dele, compartilhava o que 
soube em vários sites.    

b) Burks disse que aprendeu sobre a criação de acessórios de pano, pintura, vinil e muitas outras. Passou 
a escrever para o BrickJournal, especializado em minifiguras e, por meio dele, compartilhou o que 
soubera em vários sites.    

c) Burks dissera que aprendera sobre a criação de acessórios de pano, pintura, vinil e muitas outras. 
Passara a escrever para o BrickJournal, especializado em minifiguras e, por meio dele, compartilhara o 
que soubera em vários sites.    

d) Burks dizia que aprenderia sobre a criação de acessórios de pano, pintura, vinil e muitas outras. 
Passaria a escrever para o BrickJournal, especializado em minifiguras e, por meio dele, compartilharia 
o que soubera em vários sites.    

e) Burks disse que aprendera sobre a criação de acessórios de pano, pintura, vinil e muitas outras. 
Passara a escrever para o BrickJournal, especializado em minifiguras e, por meio dele, compartilhara o 
que sabia em vários sites.    

  
09. (Espcex (Aman))  Assinale a alternativa que apresenta exemplo de discurso indireto livre.  

a) – Desejo muito conhecer Carlota – disse-me Glória, a certo ponto da conversação. – Por que não a 
trouxe consigo?    

b) Omar queixou-se ao pai. Não era preciso tanta severidade. Por que não tratava os outros filhos com o 
mesmo rigor?    

c) – Isso não pode continuar assim, respondeu ela; – é preciso que façamos as pazes definitivamente.    
d) Uma semana depois, Virgília perguntou ao Lobo Neves, a sorrir, quando seria ele ministro. Ele 

respondeu que, pela vontade dele, naquele mesmo instante.    
e) Daí a pouco chegou João Carlos e, após ligeiro exame, receitou alguma coisa, dizendo que nada havia 

de anormal...     
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia a fábula “A raposa e o lenhador”, do escritor grego Esopo (620 a.C.?-564 a.C.?), para responder à(s) 
questão(ões) a seguir: 
 

Enquanto fugia de caçadores, uma raposa viu um lenhador e lhe pediu que a escondesse. Ele sugeriu que 
ela entrasse em sua cabana e se ocultasse lá dentro. Não muito tempo depois, vieram os caçadores e 
perguntaram ao lenhador se ele tinha visto uma raposa passar por ali. Em voz alta ele negou tê-la visto, mas 
com a mão fez gestos indicando onde ela estava escondida. Entretanto, como eles não prestaram atenção nos 
seus gestos, deram crédito às suas palavras. Ao constatar que eles já estavam longe, a raposa saiu em silêncio 
e foi indo embora. E o lenhador se pôs a repreendê-la, pois ela, salva por ele, não lhe dera nem uma palavra de 
gratidão. A raposa respondeu: “Mas eu seria grata, se os gestos de sua mão fossem condizentes com suas 
palavras.” 

(Fábulas completas, 2013.)  
 
10. (Unifesp) Os trechos “Ele sugeriu que ela entrasse em sua cabana” e “vieram os caçadores e perguntaram 

ao lenhador se ele tinha visto uma raposa” foram construídos em discurso indireto. Ao se transpor tais 
trechos para o discurso direto, o verbo “entrasse” e a locução verbal “tinha visto” assumem, 
respectivamente, as seguintes formas:  
a) “entrai” e “vira”.    
b) “entrou” e “viu”.    
c) “entre” e “vira”.    
d) “entre” e “viu”.    
e) “entrai” e “viu”.    
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Gabarito PARTE 1:   
 
01.  

a) Francisco Teodoro é um negociante português que fez fortuna no Rio de Janeiro, que, na virada do 
século XIX para o XX, vivia um processo de modernização intensificado pela emergência da República e 
o preço do café assumira grandes proporções. Imigrante pobre, Teodoro conseguiu, por meio do 
trabalho árduo, enriquecer. Ambicioso, mas de pouco estudo, vê em Dr. Gervásio e em Inocêncio uma 
superioridade intelectual que o leva a envolver-se em transações que desembocam, ao final da 
narrativa, em sua falência e na perda de todos os bens, inclusive da casa da família. Assim, ambição, 
ganância, inveja e covardia perante o fato de não corresponder ao padrão da sociedade burguesa e 
patriarcal da época constituem características fundamentais que o levam ao suicídio.  

b) Trata-se do discurso indireto livre, uma modalidade de técnica narrativa resultante da mistura 
dos discursos direto e indireto. O narrador pode não apenas reproduzir indiretamente 
as falas dos personagens, mas também os seus pensamentos e sentimentos, de forma semelhante a 
um monólogo interior dos personagens, mas expresso pelo narrador e reproduzido na forma como os 
personagens o diriam.   

 
02.  

a) Não, a palavra “bem” adquire sentidos diferentes e desempenha funções distintas também em cada 
um deles. No texto I, apresenta noção de muito, bastante, com função de advérbio ligado ao adjetivo 
“ligados”. No II, é marcador linguístico de pausa antes de introdução da fala, com função de 
interjeição. Em III, é substantivo com função de vocativo.  

b) Empregando o discurso indireto, a frase apresentaria a seguinte configuração: Ela disse que queria 
explorar e experimentar diferentes partes da natureza, mas ela não gostava do deserto, sentia muito 
pelas plantas!    

 
03.  

a) No contexto, o termo “houvesse” faz parte da locução verbal “houvesse perseguido” e tem como 
núcleo do sujeito a palavra “incerteza”. No segmento “não viesse de longe a enfiada das decepções 
que nos ultrajam”, o núcleo do sujeito do verbo “viesse” é “enfiada”.  

b) Em discurso indireto, a frase teria a seguinte configuração: à porta do Ateneu, meu pai disse-me que 
eu iria encontrar o mundo.    

 
04.  

a) Expressões como "encrenca", "negrão", "acerto os ponteiros", "poxa", "besteira" e "paca" representam 
marcas de linguagem informal que poderiam ser substituídas, para adequação a uma situação 
comunicativa mais formal, por confusão, homem, resolvo as questões, equívoco e muito, 
respectivamente. O texto final poderia apresentar a seguinte configuração: "Não é medo. É que posso 
evitar confusão. Falo com o homem e resolvo as questões pendentes. Francamente, se eu cometo um 
equívoco, minha mãe sofre. Ela chorou muito no dia em que saí de casa”. 

b) No discurso indireto, a fala de Tonho apresentaria a seguinte redação: Tonho afirmou que bem que 
queria ficar. Mas a cidade dele não tinha emprego. Quem quisesse ser alguma coisa na vida tinha que 
sair de lá. Tinha sido isso que fizera (tinha feito). Depois que acabara o exército, tinha vindo para ali. 
Seu pai não pudera (tinha podido) ajudá-lo.   

 
05.  

a) Sim, o verbo “ter” apresenta diferente valor semântico em cada um dos dois segmentos. Na primeira 
ocorrência, substitui o verbo haver ou existir. Na segunda, o verbo necessitar ou precisar.  

b) Em discurso indireto, a frase apresentaria a seguinte configuração: Eduardo Koge disse que eles 
viviam ali que nem gado e não podiam sair daquela cerca.   

 
06.  

a) Substituindo os termos “corrompendo” e “embaçando” por outros de sentido equivalente, a frase 
apresentaria a seguinte configuração: “ele [vereador Galvão] obteve uma boa interpretação, 
subornando os juízes, e enganando os outros herdeiros”.  

b) Em discurso indireto e na ordem direta, o trecho apresentaria a seguinte configuração: a mãe do infeliz 
contava a uma comadre que fora (ou tinha sido) um grande remédio.   

 
07. Os segmentos “Elza canta para não enlouquecer, diz.” e “ouviu do apresentador Ary Barroso a pergunta 

debochada de que planeta ela tinha vindo. Elza respondeu que vinha do planeta fome” estão escritos em 
discurso indireto. Em discurso direto, teriam, respectivamente, a seguinte redação: “Canto para não 
enlouquecer”, diz Elza, “De que planeta veio?”, perguntou-lhe debochadamente Ary Barroso. Ao que ela 
respondeu: “Do planeta fome.”   

 
08. O trecho do quinto parágrafo “[Ele] disse-lhe que era imprudente andar por essas casas”, passado para o 

discurso direto, substituindo os pronomes sublinhados pelos nomes das personagens, fica: 
“Camilo disse a Rita: 
– É imprudente andar por essas casas.”   
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09.  
a) No período indicado: (...) amizade às vezes é difícil sobre essa base, porque atravessa períodos 

complicados. Mas quando a gente ama de verdade, no amor, na amizade, ama as luzes e as 
sombras de cada pessoa ou de cada lugar. As duas metáforas utilizadas são luzes e sombras que 
referem-se às qualidades e defeitos inerentes a qualquer ser humano ou lugar. 

b) O entrevistador pediu para que Galeano falasse um pouquinho sobre uma coisa muito importante para 
o entrevistado: a amizade.   

 
10.  

a) Edward Frenkel, questionado por que tanta gente detestava matemática, afirmou que para tanto 
existiam vários fatores. A principal razão de grande parte das pessoas não gostar de matemática era 
porque não sabia do que se tratava. Mas pensava que sabia, o que era pior ainda, pois fora 
apresentada na escola a uma fração minúscula do tema, de forma muito ruim, e ficara com um gosto 
amargo na memória. Uma das missões a que ele se propunha era diminuir o estrago causado pelo 
sistema de ensino. Teria sido muito mais fácil se os leitores dele nunca tivessem ouvido falar do 
assunto e ele pudesse explicá-lo partindo do zero. 

b) Frenkel acredita que o desgosto relacionado à Matemática se deve prioritariamente à falta de 
conhecimento sobre o assunto, ou então à crença de que se sabe Matemática, quando o conhecimento 
se restringe às aulas da disciplina, mal dadas. Ele se predispõe a minimizar tal problema, apesar de 
salientar que a situação ideal seria que seus leitores não tivessem conhecimentos matemáticos 
prévios. Apesar de ser uma resposta pessoal, na segunda parte da questão o aluno deve mencionar 
um caso em que o conhecimento prévio sobre um assunto não gera empatia, dificultando, inclusive, a 
continuidade de seu estudo.   

 
Gabarito PARTE 2 - OBJETIVAS: 
 
01. D 

Para transpor o discurso direto para o indireto, é necessário fazer menção ao discurso do narrador (“A 
moribunda esclarecia”), integrar tal oração à fala da personagem por meio de conjunção (“que”) e, 
finalmente, verter a oração marcando o distanciamento temporal e espacial; neste caso, o discurso direto 
apresenta verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo, o que obriga o emprego do pretérito perfeito 
composto do indicativo (“nem remédio tinha ingerido”) ou pretérito mais que perfeito do indicativo.   

 
02. B 

Para fazer a transposição correta, é necessário passar os verbos para o pretérito imperfeito do subjuntivo. 
Assim, a correta reescrita seria “As flores do mal aconselharam a Baudelaire que quando lhe escrevessem 
uma mensagem, visualizasse, mas não respondesse; que assistisse às maratonas de séries nos dias úteis e 
que comesse bacon.   

 
03. C 

A sequência de perguntas ao longo do texto de Lima Barreto configura discurso indireto livre, em que o 
pensamento da personagem é expresso pelo narrador, em meio à narrativa, como se afirma em [C].   

 
04. A 

No final do texto, o jornalista coloca que o escritor anunciou seu abandono da literatura. Assim, ao valer-se 
do verbo de dizer “anunciou”, ele emprega o discurso indireto.   

 
05. B 

Em [B], vemos a voz do personagem mesclada à do narrador quando ele comenta “veja só; o pai nem 
tomara o mingau com broa”, como se o personagem estivesse pensando isso naquele momento.    

 
06. B 

Para realizar tal transposição, é necessário que o verbo da oração (“temos”) seja modificado do presente 
do Indicativo para o pretérito imperfeito do Indicativo; logo, a transposição é “Dizia meu pai que tínhamos 
sorte de viver no Brasil depois da guerra.”   

 
07. B 

Na transposição do discurso indireto para o direto, o termo “confessara”, no pretérito mais-que-perfeito do 
indicativo, deve adotar a forma do pretérito perfeito do mesmo modo na terceira pessoa do singular: “– 
Você confessou!” Assim, é correta a opção [B].   

 
08. E 

Tendo em vista que há duas ações no passado, uma que é o fato de que Burks disse algo e outra que é o 
que ele narra em seu discurso, podemos pensar numa transposição para o discurso indireto que faça uso 
do pretérito mais que perfeito, já que este indica um acontecimento anterior a outro no passado. Assim, 
temos: “Burks disse que aprendera sobre a criação de acessórios de pano, pintura, vinil e muitas outras. 
Passara a escrever para o BrickJournal, especializado em minifiguras e, por meio dele, compartilhara o que 
sabia em vários sites.”    
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09. B 
No discurso indireto livre, há uma fusão dos tipos de discurso (direto e indireto), ou seja, há intervenções 
do narrador e da fala dos personagens, sem marcas que mostrem a mudança do discurso. Isso acontece na 
frase da alternativa [B], em que a fala do personagem e do narrador onisciente são confundidas. Em [A] e 
[C], configura-se o discurso direto pela fala do personagem e em [D] e [E], o discurso indireto pela 
intervenção do narrador.   

 
10. D 

No discurso direto, o verbo “entrasse” (pretérito imperfeito do subjuntivo) e a locução verbal “tinha visto” 
(pretérito mais que perfeito composto do indicativo) seriam substituídos pelo imperativo afirmativo 
(“entre”) e pretérito perfeito do indicativo (“viu”), conforme indicado em [D].   

 
 
 
 


