
Resolução das atividades do PL06_08SQA05 

 

. 

Atividades investigativas - Discurso Direto,  Discurso Indireto e Coesão 

Referencial.  

Logo abaixo você tem sugestões para fazer os alunos pensarem sobre algumas 

características comuns ao gênero Conto Popular como: presença de discurso 

direto e indireto; a pontuação utilizada para iniciar o discurso direto; o discurso 

direto como fala fiel dos personagens; a retomada da fala do narrador; os 

verbos e suas flexões como indicativas de “quem fala” ou “sobre quem se fala”. 

Para completar as afirmativas, cole no quadro à direita, em branco, uma 

flecha previamente grafada com os termos: VERDADE ou MENTIRA. 

 

 

AFIRMATIVAS: 

 

 

  O texto apresenta alternância entre 
discurso direto e discurso indireto, 
sendo o último o predominante. 

MENTIRA. Há a alternância entre os 

dois tipos de discurso, mas o 

discurso direto é que predomina 

neste conto pois, na maioria das 

vezes, a fala dos personagens é 

representada fielmente, com os 

verbos na primeira pessoa e com a 



utilização da pontuação necessária - 

dois pontos, nova linha e travessão.  

 

 

 

 

 Em:   “Certo dia seu pai foi a uma 
feira, mas antes de sair perguntou 
às suas enteadas: 
           - O que querem que lhes traga 
de presente? “ os dois pontos e o 
travessão indicam o início do 
Discurso Direto. 
 
 

VERDADE. Os dois pontos, assim 

como o verbo perguntar, 

denominado “verbo de dizer”, assim 

como o travessão, indicam o início 

do discurso direto, ou seja, da fala 

literal do personagem. 

 

 

 

 

  Em: “Em tempos muito remotos a 
esposa de um homem muito rico 
estava à beira da morte.”, o verbo 
sublinhado refere-se à 1ª pessoa do 
singular, portanto, representando 
fielmente, a fala do personagem. 

 

MENTIRA- O verbo está flexionado na 

3ª pessoa do singular, referindo-se a 

alguém, a outrem. (ele-ela-você), por 

isso, falando no lugar do 

personagem. Relatando a história 

com as palavras do narrador.  

 

 Em:   “- Você é uma pessoa 
horrorosa e nós não a queremos 
conosco; vá para a cozinha ajudar a 

VERDADE- O pronome “elas” 
serve para referir-se a alguém 



criada, disseram elas.”, o referente 
“elas” indica que as personagens 
perderam a voz, passando-a 
novamente ao narrador, portanto, 
retornando ao discurso indireto. 
 

comentado anteriormente, na 
terceira pessoa do plural, ou 
seja, de quem falamos.  

 

 

“- Limpe muito bem nossos sapatos 
e penteie nossos cabelos que 
iremos a uma festa no palácio do 
rei. “ O trecho em questão 
representa fielmente a fala das 
irmãs, à Gata Borralheira. 
 

VERDADE- Embora seja apenas 
uma frase, anteriormente à 
reprodução da fala das 
personagens, o narrador a 
apresenta como dita por ambas 
irmãs.  

 


