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Aluno (a): ______________________________________________________________________________ 

Série: 8ºAno. 

Disciplina: Redação. 
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REVISÃO 

ORIENTAÇÃO: A revisão deve ser respondida a lápis no caderno de Redação. É suficiente colocar apenas 

as respostas dos quesitos. 

 

1.(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. 

 

2. Escreva nos parênteses DD para discurso direto e DI para discurso indireto.  

a.(       ) “...estive a pique de lhe dizer que queria acabar nosso namoro”. 

b.(       ) “Mas chegou uma hora em que ela percebeu que eu estava triste e perguntou por quê”. 

c.(       ) “- O que foi que você disse?” 

d.(       ) “-Estou triste por sua causa”. 

e.(       ) “Dizia ou não dizia que não gostava mais dela”? 

 

3. Transforme o discurso indireto abaixo em direto.  

“Fiquei torcendo para que ela dissesse que não estava prestando atenção na conversa”. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Na oração: Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão 

suspensos. Indique o tipo de coesão presente, no termo destacado.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. Leia. 



“A gente era pequena naquele tempo. E aquele era um tempo em que ainda se apregoava nas ruas. Não em 

todas as ruas, mas naquela onde vivíamos. Naquela rua, que tinha por nome a data de um santo, o tempo 

passava mais lentamente do que no resto da cidade de Porto Alegre”. (Trecho inicial de uma crônica, postada 

no site http://revistagloborural.globo.com , por Letícia Wierzchowski) 

As expressões em destaque, referem-se a informações externas ao texto. Trata-se de qual tipo de coesão?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. Defina coesão ENDOFÓRICA e dê dois exemplos. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

7. Conceitue coesão EXOFÓRICA e dê um exemplo. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

8. Na frase: Você não se arrependerá de ter feito aquela compra. A palavra sublinhada é exemplo de coesão: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

9. Na frase: Maria é uma excelente amiga. Ela sempre me deu provas disso. O termo sublinhado é catafórico 

ou anafórico? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

10. Na frase: Só desejo isto: que você não se esqueça de mim. Qual é o tipo de referência presente nela? 

_______________________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão”. 

Paulo Freire 

http://revistagloborural.globo.com/

