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SIMULADO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Cuitelinho  
Cheguei na bera do porto  
Onde as onda se espaia.  
As garça dá meia volta,  
Senta na bera da praia.  
E o cuitelinho não gosta  
Que o botão da rosa caia.  
  
Quando eu vim da minha terra,  
Despedi da parentaia.  
Eu entrei em Mato Grosso,  
Dei em terras paraguaia.  
Lá tinha revolução,  
Enfrentei fortes bataia.  
 
A tua saudade corta  
Como o aço de navaia.  
O coração fica aflito,  
Bate uma e outra faia.  
E os oio se enche d´água  
Que até a vista se atrapaia. 
 
Folclore recolhido por Paulo Vanzolini e Antônio Xandó.  
BORTONI-RICARDO, S. M. Educação em língua materna. São Paulo: Parábola, 2004. 
 
Transmitida por gerações, a canção Cuitelinho manifesta aspectos culturais de um povo, nos 
quais se inclui sua forma de falar, além de registrar um momento histórico. Depreende-se disso 
que a importância em preservar a produção cultural de uma nação consiste no fato de que 
produções como a canção Cuitelinho evidenciam a 
 
A-recriação da realidade brasileira de forma ficcional. 
 
B-criação neológica na Língua Portuguesa. 
 
C-formação da identidade nacional por meio da tradição oral. 
 
D-incorreção da língua portuguesa que é falada por pessoas do interior do Brasil. 
 
E-padronização de palavras que variam regionalmente, mas possuem mesmo significado. 
 
2) Uma das afirmativas abaixo, feitas a respeito da formação e difusão da língua portuguesa, bem 

como da incorporação de palavras de origem indígena e africana ao seu vocabulário, NÃO está 

correta. Assinale-a: 

A-A língua portuguesa é um dos resultados do latim, idioma que foi levado à Península Ibérica 

pelo Império Romano. 

B-A presença de palavras indígenas no português se deve aos jesuítas, que procuraram criar uma 

síntese entre o tupi e o nosso idioma. 



C-Foi Portugal, entre os séculos 15 e 16, no ciclo das grandes navegações, quem difundiu a 

língua portuguesa em várias partes do mundo. 

D-“Abacaxi”, “bauru” e “curumim” são palavras que, dadas como de origem indígena, se 

incorporaram ao português do Brasil. 

E-A aquisição de palavras como “jiló” e “dendê” se deu graças à presença da mão de obra 

africana em terras brasileiras. 

3)Enem 

 Aula de Português 

A linguagem 

na ponta da língua 

tão fácil de falar 

e de entender. 

A linguagem 

na superfície estrelada de letras, 

sabe lá o que quer dizer? 

Professor Carlos Góis, ele é quem sabe, 

e vai desmatando 

o amazonas de minha ignorância. 

Figuras de gramática, esquipáticas, 

atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. 

Já esqueci a língua em que comia, 

em que pedia para ir lá fora, 

em que levava e dava pontapé, 

a língua, breve língua entrecortada 

do namoro com a priminha. 

O português são dois; o outro, mistério. 

Carlos Drummond de Andrade. Esquecer para lembrar. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979. 

Explorando a função emotiva da linguagem, o poeta expressa o contraste entre marcas de 

variação de usos da linguagem em 

a) situações formais e informais. 

b) diferentes regiões dos pais. 

c) escolas literárias distintas. 

d) textos técnicos e poéticos. 



e) diferentes épocas. 

4)Enem 

Serafim da Silva Neto defendia a tese da unidade da língua portuguesa no Brasil, entrevendo que 

no Brasil as delimitações dialetais espaciais não eram tão marcadas como as isoglossas1 da 

România Antiga. Mas Paul Teyssier, na sua História da Língua Portuguesa, reconhece que na 

diversidade socioletal essa pretensa unidade se desfaz. Diz Teyssier: “A realidade, porém, é que 

as divisões ‘dialetais’ no Brasil são menos geográficas que socioculturais. As diferenças na 

maneira de falar são maiores, num determinado lugar, entre um homem culto e o vizinho 

analfabeto que entre dois brasileiros do mesmo nível cultural originários de duas regiões distantes 

uma da outra.”  

SILVA, R. V. M. O português brasileiro e o português europeu contemporâneo: alguns aspectos 

da diferença. Disponível em: www.uniroma.it. Acesso em: 23 jun. 2008. 

1 isoglossa – linha imaginária que, em um mapa, une os pontos de ocorrência de traços e 

fenômenos linguísticos idênticos.  

FERREIRA, A. B. H. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1986. 

De acordo com as informações presentes no texto, os pontos de vista de Serafim da Silva Neto e 

de Paul Teyssier convergem em relação 

a)à influência dos aspectos socioculturais nas diferenças dos falares entre indivíduos, pois ambos 

consideram que pessoas de mesmo nível sociocultural falam de forma semelhante. 

b)à variação sociocultural entre brasileiros de diferentes regiões, pois ambos consideram o fator 

sociocultural de bastante peso na constituição das variedades linguísticas no Brasil. 

c)à existência de delimitações dialetais geográficas pouco marcadas no Brasil, embora cada um 

enfatize aspectos diferentes da questão. 

d)à diversidade da língua portuguesa na România Antiga, que até hoje continua a existir, 

manifestando-se nas variantes linguísticas do português atual no Brasil. 

e)à delimitação dialetal no Brasil assemelhar-se ao que ocorria na România Antiga, pois ambos 

consideram a variação linguística no Brasil como decorrente de aspectos geográficos. 

5-Enem 

Antigamente Acontecia o indivíduo apanhar constipação; ficando perrengue, mandava o próprio 

chamar o doutor e, depois, ir à botica para aviar a receita, de cápsulas ou pílulas fedorentas. 

Doença nefasta era a phtísica, feia era o gálico. Antigamente, os sobrados tinham assombrações, 

os meninos, lombrigas (...) Carlos Drummond de Andrade. Poesia completa e prosa. Rio de 

Janeiro: Companhia José Aguilar, p. 1.184.  

O texto acima está escrito em linguagem de uma época passada. Observe uma outra versão, em 

linguagem atual. 

 Antigamente Acontecia o indivíduo apanhar um resfriado; ficando mal, mandava o próprio 

chamar o doutor e, depois, ir à farmácia para aviar a receita, de cápsulas ou pílulas fedorentas. 

Doença nefasta era a tuberculose, feia era a sífilis. Antigamente, os sobrados tinham 

assombrações, os meninos, vermes (...) Comparando-se esses dois textos, verifica-se que, na 

segunda versão, houve mudanças relativas a 

a) construções sintáticas. 



b) pontuação. 

c) fonética. 

d) regência verbal. 

e)vocabulário 

6- Enem 

Desabafo 

Desculpem-me, mas não dá pra fazer uma cronicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não 

tem como disfarçar: esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala 

que esqueci ontem à noite. Seis recados para serem respondidos na secretária eletrônica. 

Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. 

CARNEIRO, J. E. Veja, 11 set. 2002 (fragmento). 

Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o 

predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da 

linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois 

a) o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. 

b) a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. 

c) o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. 

d) o referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. 

e) o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. 


