
 

 

HORA DE PRATICAR 

 
  
1 (ENEM) 

[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, n.° 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) ao gênero. 
e) à sintaxe. 

  
2 (ENEM) 

A língua tupi no Brasil 
Há 300 anos, morar na vila de São 
Paulo de Piratininga (peixe seco, em 
tupi) era quase sinônimo de falar língua 
de índio. Em cada cinco habitantes da 
cidade, só dois conheciam o português. 
Por isso, em 1698, o governador da 
província, Artur de Sá e Meneses, 
implorou a Portugal que só mandasse 
padres que soubessem “a língua geral 
dos índios”, pois “aquela gente não se 
explica em outro idioma”. 
Derivado do dialeto de São Vicente, o 
tupi de São Paulo se desenvolveu e se 
espalhou no século XVII, graças ao 
isolamento geográfico da cidade e à 
atividade pouco cristã dos mamelucos 
paulistas: as bandeiras, expedições ao 
sertão em busca de escravos índios. 
Muitos bandeirantes nem sequer 
falavam o português ou se expressavam 
mal. Domingos Jorge Velho, o paulista 
que destruiu o Quilombo dos Palmares 
em 1694, foi descrito pelo bispo de 
Pernambuco como “um bárbaro que 
nem falar sabe”. Em suas andanças, 
essa gente batizou lugares como 
Avanhandava (lugar onde o índio corre), 

Pindamonhangaba (lugar de fazer 
anzol) e Itu (cachoeira). E acabou 
inventando uma nova língua. 
“Os escravos dos bandeirantes vinham 
de mais de 100 tribos diferentes”, conta 
o historiador e antropólogo John 
Monteiro, da Universidade Estadual de 
Campinas. “Isso mudou o tupi paulista, 
que, além da influência do português, 
ainda recebia palavras de outros 
idiomas.” O resultado da mistura ficou 
conhecido como língua geral do sul, 
uma espécie de tupi facilitado. 

 (ÂNGELO, C. Disponível em: 
http://super.abril.com.br.) 

 
O texto trata de aspectos sócio-
históricos da formação linguística 
nacional. Quanto ao papel do tupi na 
formação do português brasileiro, 
depreende-se que essa língua indígena: 
a) contribuiu efetivamente para o léxico, 
com nomes relativos aos traços 
característicos dos lugares designados. 
b) originou o português falado em São 
Paulo no século XVII, em cuja base 
gramatical também está a fala de 
variadas etnias indígenas. 
c) desenvolveu-se sob influência dos 
trabalhos de catequese dos padres 
portugueses, vindos de Lisboa. 
d) misturou-se aos falares africanos, em 
razão das interações entre portugueses 
e negros nas investidas contra o 
Quilombo dos Palmares. 
e) expandiu-se paralelamente ao 
português falado pelo colonizador, e 
juntos originaram a língua dos 
bandeirantes paulistas. 
 

  3 (ENEM) 
Quando os portugueses se instalaram 
no Brasil, o país era povoado de índios. 
Importaram, depois, da África, grande 
número de escravos. O Português, o 
Índio e o Negro constituem, durante o 
período colonial, as três bases da 
população brasileira. Mas no que se 
refere à cultura, a contribuição do 



 

 

Português foi de longe a mais notada. 
Durante muito tempo o português e o 
tupi viveram lado a lado como línguas 
de comunicação. Era o tupi que 
utilizavam os bandeirantes nas suas 
expedições. Em 1694, dizia o Padre 
Antônio Vieira que “as famílias dos 
portugueses e índios em São Paulo 
estão tão ligadas hoje umas com as 
outras, que as mulheres e os filhos se 
criam mística e domesticamente, e a 
língua que nas ditas famílias se fala é a 
dos Índios, e a portuguesa a vão os 
meninos aprender à escola.” 

 TEYSSIER, P. História da língua 
portuguesa . Lisboa: Livraria Sá da Costa, 

1984 (adaptado). 
 

A identidade de uma nação está 
diretamente ligada à cultura de seu 
povo. O texto mostra que, no período 
colonial brasileiro, o Português, o Índio 
e o Negro formaram a base da 
população e que o patrimônio linguístico 
brasileiro é resultado da: 
a) contribuição dos índios na 
escolarização dos brasileiros. 
b) diferença entre as línguas dos 
colonizadores e as dos indígenas. 
c) importância do Padre Antônio Vieira 
para a literatura de língua portuguesa. 
d) origem das diferenças entre a língua 
portuguesa e as línguas tupi. 
e) interação pacífica no uso da língua 
portuguesa e da língua tupi. 

  
 

4(ENEM) 
 
Uma língua, múltiplos falares 

Desde suas origens, o Brasil tem uma 
língua dividida em falares diversos. 
Mesmo antes da chegada dos 
portugueses, o território brasileiro já era 
multilíngue. Havia cerca de 1,2 mil 
línguas faladas pelos povos indígenas. 
O português trazido pelo colonizador 
tampouco era uma língua homogênea, 
havia variações dependendo da região 
de Portugal de onde ele vinha. Há de se 
considerar também que a chegada de 
falantes de português acontece em 
diferentes etapas, em momentos 
históricos específicos. Na cidade de São 

Paulo, por exemplo, temos 
primeiramente o encontro linguístico de 
portugueses com índios e, além dos 
negros da África, vieram italianos, 
japoneses, alemães, árabes, todos com 
suas línguas. “Todo este processo vai 
produzindo diversidades linguísticas que 
caracterizam falares diferentes”, afirma 
um linguista da Unicamp. Daí que na 
mesma São Paulo pode-se encontrar 
modos de falar distintos como o de 
Adoniran Barbosa, que eternizou em 
suas composições o sotaque típico de 
um filho de imigrantes italianos, ou o 
chamado erre retroflexo, aquele erre 
dobrado que, junto com a letra i, resulta 
naquele jeito de falar “cairne” e “poirta” 
característico do interior de São Paulo. 

MARIUZZO, P. Disponível em: 
http://www.labjor.unicamp.br. Acesso 

em: 30 jul. 2012 (adaptado). 
A partir desse breve histórico da língua 
portuguesa no Brasil, um dos elementos 
de identidade nacional, entende-se que 
a diversidade linguística é resultado da 
 
a) imposição da língua do colonizador 

sobre as línguas indígenas. 
b) interação entre os falantes de 

línguas e culturas diferentes. 
c) heterogeneidade da língua trazida 

pelo colonizador. 
d) preservação dos sotaques 

característicos dos imigrantes. 
e) sobreposição das línguas europeias 

sobre as africanas e indígenas. 

 
5 (UFAM)  
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) “Abacaxi”, “bauru” e “curumim” são 
palavras que, dadas como de origem 
indígena, se incorporaram ao 
português do Brasil. 

b) A língua portuguesa é um dos 
resultados do latim, idioma que foi 



 

 

levado à Península Ibérica pelo 
Império Romano. 

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) A presença de palavras indígenas no 
português se deve aos jesuítas, que 
procuraram criar uma síntese entre o 
tupi e o nosso idioma. 

e) A aquisição de palavras como “jiló” e 
“dendê” se deu graças à presença 
da mão de obra africana em terras 
brasileiras. 

6 (ENEM)     
O mistério do brega 

Famoso no seu tempo, o marechal 
Schönberg (1615-90) ditava a moda em 
Lisboa, onde seu nome foi 
aportuguesado para Chumbergas. 
Consta que ele foi responsável pela 
popularização dos vastos bigodes 
tufados na Metrópole. Entre os adeptos 
estaria o governador da província de 
Pernambuco, o português Jerônimo de 
Mendonça Furtado, que, por isso, aqui 
ganhou o apelido de Chumbregas – 
variante do aportuguesado 
Cgumbergas. Talvez por ser um homem 
não muito benquisto na Colônia, o 
apelido deu origem ao 
adjetivo xumbrega: “coisa ruim”, 
“ordinária”. E talvez por ser um homem 
também da folia, surgiu o 
verbo xumbregar, que inicialmente teve 
o sentido se “embriagar-se” e depois 
veio a adquirir o de “bolinar”, “garanhar”. 
Dedução lógica: de coisa ruim a 
bebedeira e atos libidinosos, as 
palavras xumbrega ou xumbregar chega
ram aos anos 60 do século XX na forma 
reduzida brega, designando locais onde 
se bebe, se bolina e se ouvem cantores 
cafonas. E o que inicialmente era 
substantivo, “música de brega”, acabou 
virando adjetivo, “música brega” – numa 
já distante referência a um certo 
marechal alemão chamado Schönberg. 

ARAUJO, P. C. Revista USP, n. 87, 
nov. 2010 (adaptado) 

O texto trata das mudanças linguísticas 
que resultaram na palavra “brega”. Ao 

apresentar as situações cotidianas que 
favoreceram as reinterpretações do seu 
sentido original, o autor mostra a 
importância da 

a) interpretação oral como um dos 
agentes responsáveis pela 
transformação do léxico do 
português. 

b) compreensão limitada de sons e de 
palavras para a criação de novas 
palavras em português. 

c) eleições de palavras frequentes e 
representativas na formação do 
léxico da língua portuguesa. 

d) interferência da documentação 
histórica na constituição do léxico. 

e) realização de ações de portugueses 
e de brasileiros a fim de padronizar 
as variedades linguísticas lusitanas. 

7 (ENEM)     
O tradicional ornato para cabelos, a 
tiara ou diadema, já foi uma 
exclusividade feminina. Na origem, tanto 
“tiara” quanto “diadema” eram palavras 
de bom berço. “Tiara” nomeava o 
adorno que era o signo de poder entre 
os poderosos da Pérsia antiga e povos 
como os frísios, os bizantinos e os 
etíopes. A palavra foi incorporada do 
Oriente pela Grécia e chegou até nós 
por via latina, para quem queria referir-
se à mitra usada pelos persas. Diadema 
era a faixa ou tira de linho fino colocado 
na cabeça pelos antigos latinos, 
herança do derivado grego 
para diádo (atar em volta, segundo o 
Houaiss). No Brasil, a forma de arco ou 
de laço das tiaras e alguns usos 
específicos (o nordestino “gigolete” faz 
alusão ao ornato usado por cafetinas, 
versões femininas do “gigolô”) 
produziram novos sinônimos regionais 
do objeto. 
Os sinônimos da tiara. Língua Portuguesa, 

n. 23, 2007 (adaptado). 
No texto, relata-se que o nome de um 
enfeite para cabelo assumiu diferentes 
denominações ao longo da história. 
Essa variação justifica-se pelo(a) 

a) distanciamento de sentidos mais 
antigos. 



 

 

b) registro de fatos históricos ocorridos 
em uma dada época. 

c) utilização do objeto por um grupo 
social. 

d) tempo de uso em uma comunidade 
linguística 

e) associação a questões religiosas 
específicas de uma sociedade. 

 
8 (ENEM)     
Mandinga — Era a denominação que, 
no período das grandes navegações, os 
portugueses davam à costa ocidental da 
África. A palavra se tornou sinônimo de 
feitiçaria porque os exploradores 
lusitanos consideravam bruxos os 
africanos que ali habitavam — é que 
eles davam indicações sobre a 
existência de ouro na região. Em idioma 
nativo, manding designava terra de 
feiticeiros. A palavra acabou virando 
sinônimo de feitiço, sortilégio. 

COTRIM, M. O pulo do gato 3. São Paulo: 
Geração Editorial, 2009 (fragmento). 

No texto, evidencia-se que a construção 
do significado da 
palavra mandinga resulta de um(a) 

a) contexto sócio-histórico. 
b) apropriação religiosa. 
c) diversidade étnica. 
d) descoberta geográfica. 
e) contraste cultural. 

 
09 (ENEM)     
O nome do inseto pirilampo (vaga-lume) 
tem uma interessante certidão de 
nascimento. De repente, no fim do 
século XVII, os poetas de Lisboa 
repararam que não podiam cantar o 
inseto luminoso, apesar de ele ser um 
manancial de metáforas, pois possuía 
um nome “indecoroso” que não podia 
ser “usado em papéis sérios”: caga-
lume. Foi então que o dicionarista 
Raphael Bluteau inventou a nova 
palavra, pirilampo, a partir do grego pyr, 
significando ‘fogo’, e lampas, ‘candeia’. 

FERREIRA, M. B. Caminhos do português: 
exposição comemorativa do Ano Europeu das 

Línguas. Portugal: Biblioteca Nacional, 2001 
(adaptado). 

O texto descreve a mudança ocorrida 
na nomeação do inseto, por questões 
de tabu linguístico. Esse tabu diz 
respeito à 

a) restrição ao uso de um vocábulo pouco 
aceito socialmente. 

b) recuperação histórica do significado. 
c) ampliação do sentido de uma palavra. 
d) denominação científica com base em 

termos gregos. 
e) produção imprópria de poetas 

portugueses. 

10 (ENEM)     
A língua tupi no Brasil 

Há 300 anos, morar na vila de 
São Paulo de Piratininga (peixe seco, 
em tupi) era quase sinônimo de falar 
língua de índio. Em cada cinco 
habitantes da cidade, só dois 
conheciam o português. Por isso, em 
1698, o governador da província, Artur 
de Sá e Meneses, implorou a Portugal 
que só mandasse padres que 
soubessem “a língua geral dos índios”, 
pois “aquela gente não se explica em 
outro idioma”. 

Derivado do dialeto de São 
Vicente, o tupi de São Paulo se 
desenvolveu e se espalhou no século 
XVII, graças ao isolamento geográfico 
da cidade e à atividade pouco cristã dos 
mamelucos paulistas: as bandeiras, 
expedições ao sertão em busca de 
escravos índios. Muitos bandeirantes 
nem sequer falavam o português ou se 
expressavam mal. Domingos Jorge 
Velho, o paulista que destruiu o 
Quilombo dos Palmares em 1694, foi 
descrito pelo bispo de Pernambuco 
como “um bárbaro que nem falar sabe”. 
Em suas andanças, essa gente batizou 
lugares como Avanhandava (lugar onde 
o índio corre), Pindamonhangaba (lugar 
de fazer anzol) e Itu (cachoeira). E 
acabou inventando uma nova língua. 

“Os escravos dos bandeirantes 
vinham de mais de 100 tribos 
diferentes”, conta o historiador e 
antropólogo John Monteiro, da 
Universidade Estadual de Campinas. 
“Isso mudou o tupi paulista, que, além 
da influência do português, ainda 



 

 

recebia palavras de outros idiomas.” O 
resultado da mistura ficou conhecido 
como língua geral do sul, uma espécie 
de tupi facilitado. 

ÂNGELO. C. Disponível em: 
http://super.abril.com.br.Acesso em: 8 ago. 2012 

(adaptado). 
O texto trata de aspectos sócio-
históricos da formação linguística 
nacional. Quanto ao papel do tupi na 
formação do português brasileiro, 
depreende-se que essa língua indígena 
 
a) desenvolveu-se sob influência dos 

trabalhos de catequese dos padres 
portugueses, vindos de Lisboa. 

b) contribuiu efetivamente para o 
léxico, com nomes relativos aos 
traços característicos dos lugares 
designados. 

c) expandiu-se paralelamente ao 
português falado pelo colonizador, e 
juntos originaram a língua dos 
bandeirantes paulistas. 

d) originou o português falado em São 
Paulo no século XVII, em cuja base 
gramatical também está a fala de 
variadas etnias indígenas. 

e) misturou-se aos falares africanos, 
em razão das interações entre 
portugueses e negros nas investidas 
contra o Quilombo dos Palmares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


