
 

1- 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 Gois, 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 do país. 

C) escolas literárias distintas. 

D) textos técnicos e poéticos. 

E) diferentes épocas. 

2- Leia com atenção o texto: 

[Em Portugal], você poderá ter alguns 

probleminhas se entrar numa loja de roupas 

desconhecendo certas sutilezas da língua. Por 

exemplo, não adianta pedir para ver os ternos — 

peça para ver os fatos. Paletó é casaco. Meias são 

peúgas. Suéter é camisola — mas não se assuste, 

porque calcinhas femininas são cuecas. (Não é 

uma delícia?). (Ruy Castro. Viaje Bem. Ano VIII, 

no 3, 78.) 

O texto destaca a diferença entre o português do 

Brasil e o de Portugal quanto 

A) ao vocabulário. 

B) à derivação. 

C) à pronúncia. 

D) gênero 

E) à sintaxe. 

3- Assinale o trecho do diálogo que apresenta um 

registro informal, ou coloquial, da linguagem. 

 

 

 

 

 

 

 

A) "Tá legal, espertinho! Onde é que você 

esteve?!?   

B) "E lembre-se: se você disser uma mentira, os 

seus chifres cairão!"   

C)"Estou atrasado porque ajudei uma velhinha a 

atravessar a rua..."   

 D) "...e ela me deu um anel mágico que me levou 

a um tesouro."   
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E) "mas bandidos o roubaram e os persegui até a 

Etiópia, onde um dragão..." 

4- 

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. 

5- Não tem tradução 

[...] Lá no morro, se eu fizer uma falseta  

A Risoleta desiste logo do francês e do inglês  

A gíria que o nosso morro criou 

 Bem cedo a cidade aceitou e usou [...] 

Essa gente hoje em dia que tem mania de exibição  

Não entende que o samba não tem tradução no 

idioma francês  

Tudo aquilo que o malandro pronuncia  

Com voz macia é brasileiro, já passou de 

português  

Amor lá no morro é amor pra chuchu  

As rimas do samba não são  

I love you  

E esse negócio de alô, alô boy e alô Johnny 

 Só pode ser conversa de telefone  

ROSA, N. In: SOBRAL, João J. V. A tradução 

dos bambas. Revista Língua Portuguesa. Ano 4, 

no 54. São Paulo: Segmento, abr. 2010 

(fragmento).  

As canções de Noel Rosa, compositor brasileiro 

de Vila Isabel, apesar de revelarem uma aguçada 

preocupação do artista com seu tempo e com as 

mudanças político-culturais no Brasil, no início 

dos anos 1920, ainda são modernas. Nesse 

fragmento do samba Não tem tradução, por meio 

do recurso da metalinguagem, o poeta propõe 

A) incorporar novos costumes de origem francesa 

e americana, juntamente com vocábulos 

estrangeiros. 

B) respeitar e preservar o português padrão como 

forma de fortalecimento do idioma do Brasil.  

C) valorizar a fala popular brasileira como 

patrimônio linguístico e forma legítima de 

identidade nacional.  

D) mudar os valores sociais vigentes à época, com 

o advento do novo e quente ritmo da música 

popular brasileira.  

E) ironizar a malandragem carioca, aculturada 

pela invasão de valores étnicos de sociedades 

mais desenvolvidas. 

6-  Há certos usos consagrados na fala, e até 

mesmo na escrita, que, a depender do estrato 

social e do nível de escolaridade do falante, são, 

sem dúvida, previsíveis. Ocorrem até mesmo em 

falantes que dominam a variedade padrão, pois, na 

verdade, revelam tendências existentes na língua 

em seu processo de mudança que não podem ser 

bloqueadas em nome de um “ideal linguístico” 

que estaria representado pelas regras da gramática 

normativa. Usos como ter por haver em 

construções existentes (tem muitos livros na 

estante), o do pronome objeto na posição de 

sujeito (para mim fazer o trabalho), a não-

concordância das passivas com se (aluga-se casas) 

são indícios da existência, não de uma norma 

única, mas de uma pluralidade de normas, 



entendida, mais uma vez, norma como conjunto 

de hábitos linguísticos, sem implicar juízo de 

valor.  

CALLOU, D. Gramática, variação e normas. In 

VIEIRA, S. R.; BRANDÃO, S. (orgs). Ensino de 

gramática: descrição e uso. São Paulo: Contexto, 

2007 (fragmento).  

Considerando a reflexão trazida no texto a 

respeito da multiplicidade do discurso, verifica-se 

que:  

A) estudantes que não conhecem as diferenças 

entre língua escrita e língua falada empregam, 

indistintamente, usos aceitos na conversa com 

amigos quando vão elaborar um texto escrito. 

 B) falantes que dominam a variedade padrão do 

português do Brasil demonstram usos que 

confirmam a diferença entre a norma idealizada e 

a efetivamente praticada, mesmo por falantes mais 

escolarizados.  

C) moradores de diversas regiões do país 

enfrentam dificuldades ao se expressar na escrita 

revelam a constante modificação das regras de 

empregos de pronomes e os casos especiais de 

concordância.  

D) pessoas que se julgam no direito de contrariar 

a gramática ensinada na escola gostam de 

apresentar usos não aceitos socialmente para 

esconderem seu desconhecimento da norma 

padrão.  

E) usuários que desvendam os mistérios e 

sutilezas da língua portuguesa empregam forma 

do verbo ter quando, na verdade, deveriam usar 

formas do verbo haver, contrariando as regras 

gramaticais. 

7- 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 de 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- Entrevista com Marcos Bagno  

Pode parecer inacreditável, mas muitas das 

prescrições da pedagogia tradicional da língua até 

hoje se baseiam nos usos que os escritores 

portugueses do século XIX faziam da língua. Se 

tantas pessoas condenam, por exemplo, o uso do 

verbo “ter” no lugar de “haver”, como em “hoje 

tem feijoada”, é simplesmente porque os 

portugueses, em dado momento da história de sua 

língua, deixaram de fazer esse uso existencial do 

verbo “ter”. No entanto, temos registros escritos 

da época medieval em que aparecem centenas 

desses usos. Se nós, brasileiros, assim como os 

falantes africanos de português, usamos até hoje o 

verbo “ter” como existencial é porque recebemos 

esses usos de nossos ex-colonizadores. Não faz 

sentido imaginar que brasileiros, angolanos e 

moçambicanos decidiram se juntar para “errar” na 

mesma coisa. E assim acontece com muitas outras 

coisas: regências verbais, colocação pronominal, 

concordâncias nominais e verbais etc. Temos uma 

língua própria, mas ainda somos obrigados a 

seguir uma gramática normativa de outra língua 

diferente. Às vésperas de comemorarmos nosso 

bicentenário de independência, não faz sentido 

continuar rejeitando o que é nosso para só aceitar 

o que vem de fora. Não faz sentido rejeitar a 

língua de 190 milhões de brasileiros para só 

considerar certo o que é usado por menos de dez 

milhões de portugueses. Só na cidade de São 

Paulo temos mais falantes de português que em 

toda a Europa!  



Informativo Parábola Editorial, s/d. 

Na entrevista, o autor defende o uso de formas 

linguísticas coloquiais e faz uso da norma padrão 

em toda a extensão do texto. Isso pode ser 

explicado pelo fato de que ele 

A) adapta o nível de linguagem à situação 

comunicativa, uma vez que o gênero entrevista 

requer o uso da norma-padrão.  

B) apresenta argumentos carentes de 

comprovação científica e, por isso, defende um 

ponto de vista difícil de ser verificado na 

materialidade do texto.  

C) propõe que o padrão normativo deve ser usado 

por falantes escolarizados como ele, enquanto a 

norma coloquial deve ser usada por falantes não 

escolarizados.  

D) acredita que a língua genuinamente brasileira 

está em construção, o que o obriga a incorporar 

em seu cotidiano a gramática normativa do 

português europeu.  

E) defende que a quantidade de falantes do 

português brasileiro ainda é insuficiente para 

acabar com a hegemonia do antigo colonizador. 

9-  

 

 

 

 

O humor da tira decorre da reação de uma das 

cobras com relação ao uso de pronome pessoal 

reto, em vez de pronome oblíquo. De acordo com 

a norma-padrão da língua, esse uso é inadequado, 

pois  

A) contraria o uso previsto para o registro oral da 

língua.  

B) contraria a marcação das funções sintáticas de 

sujeito e objeto.  

C) gera inadequação na concordância com o 

verbo.  

D) gera ambiguidade na leitura do texto.  

E) apresenta dupla marcação de sujeito. 

10-  

- Juro nunca mais beber – e fez o sinal da cruz 

com os indicadores. Acrescentou: - Álcool. 

O mais ele achou que podia beber. Bebia 

paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de 

Mário Quintana. Tomou um pileque de Segall. 

Nos fins de semana, embebedava-se de Índia 

Reclinada, de Celso Antônio.  

- Curou-se 100% do vício – comentavam os 

amigos. 

Só ele sabia que andava mais bêbado que um 

gambá. Morreu de etilismo abstrato no meio de 

uma carraspana de pôr do sol no Leblon, e seu 

féretro ostentava inúmeras coroas de ex-

alcoólatras anônimos.  

 

ANDRADE, C. D. Contos plausíveis. Rio de 

Janeiro: Record, 1991.  ANDRADE, C. D. Contos 

plausíveis. Rio de Janeiro: Record, 1991. 

A causa mortis do personagem, expressa no 

último parágrafo, adquire um efeito irônico no 

texto porque, ao longo da narrativa, ocorre uma 

A) metaforização do sentido literal do verbo 

“beber”.  

B) aproximação exagerada da estética 

abstracionista.  

C) apresentação gradativa da coloquialidade da 

linguagem.  

D) exploração hiperbólica da expressão “inúmeras 

coroas”.  

E) citação aleatória de nomes de diferentes 

artistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GABARITO –VARIAÇÃO LINGUISTICA 

 

1- A 

2- A 

3- A 

4- D 

5- C 

6- B 

7- C 

8- A 

9- B 

10- A 

 

 


