
 

 

Tarefa 29 professora Lúcia 

 
01. (ITA) Assinale a alternativa que melhor complete o seguinte trecho: 

No plano expressivo, a força da ____________ em _____________ provém essencialmente de sua 
capacidade de _____________ o episódio, fazendo ______________ da situação a personagem, tornando-
a viva para o ouvinte, à maneira de uma cena de teatro __________ o narrador desempenha a mera 
função de indicador de falas. 
a) narração - discurso indireto - enfatizar - ressurgir – onde; 

b) narração - discurso onisciente - vivificar - demonstrar-se – donde; 
c) narração - discurso direto - atualizar - emergir - em que; 

d) narração - discurso indireto livre - humanizar - imergir - na qual; 
e) dissertação - discurso direto e indireto - dinamizar - protagonizar - em que.  

 
02. (ESAN) "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: 
a) discurso indireto livre 
b) discurso direto 
c) discurso indireto 

d) discurso implícito 
e) discurso explícito  

 
03. Sobre o discurso indireto é correto afirmar, EXCETO: 

a) No discurso indireto, o narrador utiliza suas próprias palavras para reproduzir a fala de um 
personagem. 

b) O narrador é o porta-voz das falas e dos pensamentos das personagens. 

c) Normalmente é escrito na terceira pessoa. As falas são iniciadas com o sujeito, mais o verbo de 
elocução seguido da fala da personagem. 

d) No discurso indireto as personagens são conhecidas através de seu próprio discurso, ou seja, através 
de suas próprias palavras.  

 
04. Considere o trecho abaixo. 

“Dona Benta, indiscreta, perguntou ao forasteiro: 
– É o senhor o hóspede que se fantasiou de fantasma durante a festa?” 
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?  
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05. 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. 

 

06. 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. 
 
07. Conjugue em todos os tempos do indicativo o verbo pular, separando seus morfemas. 
 

08. Conjugue o verbo correr no imperativo afirmativo e negativo, separando seus morfemas. 
 
 
 


