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Leia com atenção e copie o conteúdo e as 2 questões com capricho, em seu caderno! 

NÃO PRECISA ENVIAR FOTO DESSA AULA. 

Discurso direto e discurso indireto 

Num texto as palavras podem reproduzir as falas de alguém de duas formas: 
 Discurso direto: se as falas são reproduzidas tal como foram ditas. 

 Ex: “Estudei muito porque quero melhorar a minha nota de português” – Discurso direto 

 
 Discurso indireto: se as falas são referidas por uma outra pessoa. 

Ex: “Ele disse que tinha estudado muito porque queria melhorar a sua nota de português”. –

 Discurso indireto 

1. Leia e copie o texto a seguir.  

 O sinal ficou vermelho e lá se foi o menino jornaleiro cantar a manchete do jornal:  
 ─ Vinte e dois adultos enganados por um menino! Uma criança engana vinte e dois adultos!  
 Um motorista abaixa o vidro, puxa o dinheiro e pede ao menino que, por favor, lhe dê um jornal. Ao 
ler a primeira página, percebe que foi enganado: o jornal era de um ano atrás. Ficou furioso, mas 
justamente naquele momento o sinal abriu.  
 O sujeito ainda teve tempo de olhar pelo retrovisor e viu o menino gritando:  
 ─ Vinte e três pessoas enganadas por um menino! Uma criança engana vinte e três adultos!  

 
 Neste texto notamos a presença de três vozes, ou três discursos: a do narrador, a do menino 
jornaleiro e a do motorista. Quando se trata da voz do menino, suas falas são reproduzidas 
integralmente. Identifique grifando/destacando no texto:  
 
- na cor vermelha, a voz do narrador;  
 
- na cor azul, o discurso do menino jornaleiro;  
 
- na cor verde, o discurso do motorista.  
 
2. Indique o tipo de discurso (direto ou indireto), empregados nos textos abaixo:  
  

a) Ex: Quando o pai chegou, perguntou à mulher quem quebrara o vidro e a mulher disse que foi 
o Pedrinho.  DISCURSO INDIRETO  

 
b) Ele prometeu experimentar, mas só se eu ficasse vigiando; eu disse que vigiaria, mas ele disse 
que só começava depois que eu jurasse. Não vi mal nenhum disse que jurava.....................................  
 
c) ─ Alô, é do manicômio? ...................................................................................................................... 
 
 ─ Não, senhor, deve ter havido algum engano, nosso telefone só vai ser instalado na próxima  
semana. ................................................................................................................................................ 


