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AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1) A seguir são apresentados alguns fragmentos textuais. Sua tarefa consistirá em analisá-los, 
atribuindo a variação linguística condizente aos mesmos: variedade social, variedade regional , 
variedade histórica , variedade cultural. 

 
a – Antigamente 

“Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. 
Não faziam anos: completavam primaveras, em geral dezoito. Os janotas, mesmo sendo rapagões, 
faziam-lhes pé-de-alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio." 
                                                       Carlos Drummond de Andrade 

______________________________________________________________ 

 
b - Vício na fala 

Para dizerem milho dizem mio 
Para melhor dizem mió 
Para pior pió 
Para telha dizem teia 
Para telhado dizem teiado 
E vão fazendo telhados. 
                     Oswald de Andrade 

_______________________________________________________________________________ 

 
c –“ Aqui no Norte do Paraná, as pessoas chamam a correnteza do rio de corredeira. Quando a 
corredeira está forte é perigoso passar pela pinguela, que é uma ponte muito estreita feita, 
geralmente, com um tronco de árvore. Se temos muita chuva a pinguela pode ficar submersa e, 
portanto, impossibilita a passagem. Mas se ocorre uma manga de chuva, uma chuvinha 
passageira, esse problema deixa de existir.” 

_____________________________________________________________________________ 

d – E aí mano? Ta a fim de dá uns rolé hoje? 
Qual é! Vai topá a parada? Vê se desencana! Morô velho? 

____________________________________________________________________________ 

2) A letra musical abaixo se compõe de alguns registros de variação linguística. Identifique-os 
tecendo um comentário acerca do referido assunto, levando em consideração os preceitos 
trazidos pela linguística, em se tratando de tais variedades. 



Cuitelinho 

Cheguei na beira do porto 
Onde as onda se espaia 
As garça dá meia volta 
E senta na beira da praia 
E o cuitelinho não gosta 
Que o botão de rosa caia, ai, ai 
Ai quando eu vim 
da minha terra 
Despedi da parentáia 
Eu entrei no Mato Grosso 
Dei em terras paraguaia 
Lá tinha revolução 
Enfrentei fortes batáia, ai, ai [...] 

                                    Folclore recolhido por Paulo Vanzolini e Antônio Xandó 

a)Variedade Histórica 

b) Variedade Social 

c) Variedade Cultural 

d Variedade Regional 

e)nda 

3)Leia a tira e responda: 

  

Na tirinha acima, Chico Bento e a professora utilizam o mesmo tipo de variedade linguística? Explique 
da melhor forma possível: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

4)Leia a tira e responda: 



  

Que variação linguística está sendo usada por Chico Bento e seu pai? Por quê? 

________________________________________________________________________________ 

5) Os trechos abaixo retratam a fala de jovens sobre sua própria linguagem: 

A gíria é um meio muito legal de se comunicar, é irado falar de um jeito que os professores e o pessoal 

lá de casa não entendem. (Gabriel, 14 anos). 

O “tipo assim” é o espaço que a gente usa pra pensar as palavras. (Marco, 15 anos) 

A gente não fala mais “é uma brasa, mora!”, que era moda nos tempos do meu pai. No lugar disso, 

falamos outras coisas. (Daniela, 16 anos). 

Cara, eu também sei falar formalmente, mas não gosto. Não me dirijo ao padre do colégio com um aí, 

velhinho! (Victor, 17 anos) 

A partir da leitura dos trechos, diga se é falsa (F) ou verdadeira (V) cada uma das afirmações: 

a. (   ) Na fala de Gabriel, percebe-se que adultos e jovens usam a língua de forma igual. 

b. (   ) Segundo Marco, “tipo assim” é uma forma de resumir uma informação. 

c. (   ) A fala de Daniela revela que a língua não é um fato social estático, ao contrário, varia ao longo 

do tempo. 

d. (   ) Victor sabe que o uso da língua varia conforme o grau de intimidade entre as pessoas, ou seja, 

que usar linguagem formal ou informal é questão de adequação à situação. 

 

6) Suponha que um aluno se dirige a um colega de classe nesses termos: “Venho respeitosamente 

solicitar-lhe se digne emprestar-me seu livro de matemática.” A atitude desse aluno se assemelha à 

atitude do indivíduo que: 

a. (   ) comparece ao baile de gala trajando smoking. 

b. (   ) vai à audiência com um juiz trajando short e camiseta. 

c. (   ) vai à praia de terno e gravata. 

d. (   ) vai ao estádio de futebol de chinelo e bermuda. 

 

7) Enem 2010 

 

S.O.S Português 



 

Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? Pode-se refletir sobre esse 

aspecto da língua com base em duas perspectivas. Na primeira delas, fala e escrita são dicotômicas, o 

que restringe o ensino da língua ao código. Daí vem o entendimento de que a escrita é mais complexa 

que a fala, e seu ensino restringe-se ao conhecimento das regras gramaticais, sem a preocupação 

com situações de uso. Outra abordagem permite encarar as diferenças como um produto distinto de 

duas modalidades da língua: a oral e a escrita. A questão é que nem sempre nos damos conta disso.  

S.O.S Português. Nova Escola. São Paulo: Abril, Ano XXV, nº- 231, abr. 2010 (fragmento adaptado). 

O assunto tratado no fragmento é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista 

destinada a professores. Entre as características próprias desse tipo de texto, identificam-se marcas 

linguísticas próprias do uso 

a) regional, pela presença do léxico de determinada região do Brasil. 

b) literário, pela conformidade com as normas da gramática. 

c) técnico, por meio de expressões próprias de textos científicos. 

d) coloquial, por meio do registro de informalidade. 

e) oral, por meio do uso de expressões típicas da oralidade. 

 

8)Enem- Todas as variedades linguísticas são estruturadas, e correspondem a sistemas e subsistemas 

adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à 

estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das 

características das suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por 

exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, 

porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Do valor 

normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades, com o que se torna uma 

ponderável força contrária à variação." 

                   Celso Cunha. Nova gramática do português contemporâneo. Adaptado. 

A partir da leitura do texto, podemos inferir que uma língua é: 

a) conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser 

considerada exemplar. 

b) sistema que não admite nenhum tipo de variação linguística, sob pena de empobrecimento do 

léxico. 

c) a modalidade oral alcança maior prestígio social, pois é o resultado das adaptações linguísticas 

produzidas pelos falantes. 

d) A língua padrão deve ser preservada na modalidade oral e escrita, pois toda modificação é 

prejudicial a um sistema linguístico. 

9) Até quando? 

Não adianta olhar pro céu 

Com muita fé e pouca luta 

Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer 

E muita greve, você pode, você deve, pode crer 

Não adianta olhar pro chão 



Virar a cara pra não ver 

Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus 

Sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer! 

GABRIEL, O PENSADOR. Seja você mesmo (mas não seja sempre o mesmo). Rio de 
Janeiro: Sony Music, 2001 (fragmento). 

As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto 

a) caráter atual, pelo uso de linguagem própria da internet. 

b) cunho apelativo, pela predominância de imagens metafóricas. 

c) tom de diálogo, pela recorrência de gírias. 

d) espontaneidade, pelo uso da linguagem coloquial. 

e) originalidade, pela concisão da linguagem. 

 

10)Enem 

 Óia eu aqui de novo xaxando 

Óia eu aqui de novo para xaxar 

Vou mostrar pr’esses cabras 

Que eu ainda dou no couro Isso é um desaforo 

Que eu não posso levar 

Que eu aqui de novo cantando 

Que eu aqui de novo xaxando 

Óia eu aqui de novo mostrando 

Como se deve xaxar 

Vem cá morena linda 

Vestida de chita 

Você é a mais bonita 

Desse meu lugar 

Vai, chama Maria, chama Luzia 

Vai, chama Zabé, chama Raque 

Diz que eu tou aqui com alegria 

BARROS, A. Óia eu aqui de novo. Disponível em: www.luizluagonzaga.mus.br. Acesso em: 5 
maio 2013 (fragmento). 

A letra da canção de Antônio de Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural 
do Brasil. O verso que singulariza uma forma característica do falar popular regional é: 

A) “Isso é um desaforo”. 

B) “Diz que eu tou aqui com alegria”. 

C) “Vou mostrar pr’esses cabras”. 

D) “Vai, chama Maria, chama Luzia”. 

E) “Vem cá morena linda, vestida de chita”. 

 



 


