
 

 

HORA DE PRATICAR 
 

1. Enem  
Óia eu aqui de novo 
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 Raquel 
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” 
 
2.Enem  
 
Em bom português 
         No Brasil, as palavras envelhecem e 
caem como folhas secas. Não é somente pela 
gíria que a gente é apanhada (aliás, já não se 
usa mais a primeira pessoa, tanto do singular 
como do plural: tudo é “a gente”). A própria 
linguagem corrente vai-se renovando e a cada 
dia uma parte do léxico cai em desuso. Minha 
amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, 
chamou minha atenção para os que falam 
assim: 
– Assisti a uma fita de cinema com um artista 
que representa muito bem. 
Os que acharam natural essa frase, cuidado! 
Não saberão dizer que viram um filme com um 

ator que trabalha bem. E irão ao banho de mar 
em vez de ir à praia, vestido de roupa de 
banho em vez de biquíni, carregando guarda-
sol em vez de barraca. Comprarão um 
automóvel em vez de comprar um carro, 
pegarão um defluxo em vez de um resfriado, 
vão andar no passeio em vez de passear na 
calçada. Viajarão de trem de ferro e 
apresentarão sua esposa ou sua senhora em 
vez de apresentar sua mulher. 

SABINO, Fernando. Folha de S. Paulo, 13 abr. 1984 
(adaptado). 

A língua varia no tempo, no espaço e em 
diferentes classes socioculturais. O texto 
exemplifica essa característica da língua, 
evidenciando que: 
a) o uso de palavras novas deve ser 
incentivado em detrimento das antigas. 
b) a utilização de inovações no léxico é 
percebida na comparação de gerações. 
c) o emprego de palavras com sentidos 
diferentes. 
d) a pronúncia e o vocabulário são aspectos 
identificadores da classe social a que pertence 
o falante. 
e) o modo de falar específico de pessoas de 
diferentes faixas etárias é frequente em todas 
as regiões. 
 
3. Enem  
Assum preto 
(Baião de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira) 
Tudo em vorta é só beleza 
Sol de abril e a mata em frô 
Mas assum preto, cego dos óio 
Num vendo a luz, ai, canta de dor 
Tarvez  por ignorança 
Ou mardade das pió 
Furaro os óio do assum preto 
Pra ele assim, ai, cantá mió 
Assum  preto veve sorto 
Mas num pode avuá 
Mil veiz a sina de uma gaiola 
Desde que o céu, ai, pudesse oiá. 
As marcas da variedade regional registradas 
pelos compositores de Assum preto resultam 
da aplicação de um conjunto de princípios ou 
regras gerais que alteram a pronúncia, a 



 

 

morfologia, a sintaxe ou o léxico. No texto, é 
resultado de uma mesma regra, a: 
 
a) pronúncia das palavras “vorta” e “veve”. 
b) pronúncia das palavras “tarvez” e “sorto”. 
c) flexão verbal encontrada em “furaro” e 
“cantá”. 
d) redundância nas expressões “cego dos óio” 
e “mata em frô”. 
e) pronúncia das palavras “ignorança” e 
“avuá”. 
 
4. Enem  
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. Fuvest 2012 
“A correção da língua é um artificialismo, 
continuei episcopalmente. O natural é a 
incorreção. Note que a gramática só se atreve 
a meter o bico quando escrevemos. Quando 
falamos, afasta-se para longe, de orelhas 
murchas.” 
LOBATO, Monteiro, Prefácios e entrevistas. 

 
a) Tendo em vista a opinião do autor do texto, 
pode-se concluir corretamente que a língua 
falada é desprovida de regras? Explique 
sucintamente. 
b) Entre a palavra “episcopalmente” e as 

expressões “meter o bico” e “de orelhas 
murchas”, dá-se um contraste de variedades 
linguísticas. Substitua as expressões 
coloquiais, que aí aparecem, por outras 
equivalentes, que pertençam à variedade 
padrão. 
 
 
6. Observe a imagem retirada do Facebook 
abaixo e marque V ou F nos parênteses: 

 
(  ) Pela linguagem utilizadas pelos falantes eles 
não conseguem se comunicar. 
( ) Os fatores regional, escolar e social 
influenciam o modo de falar dos personagens 
acima. 
(  ) Esse modo de falar é totalmente inaceitável 
em qualquer situação, porque é linguagem 
matuta. 
(  ) Mesmo sendo linguagem matuta cumpre 
sua função comunicativa. 
(  )Não devemos ter preconceitos com 
exemplos de língua como essa acima, pois há 
diversos motivos que explicam esse modo de 
falar. 
 
7. Assinale a opção 
que  identifica  a  variação  linguística presente 
nos textos abaixo. 
 
Assaltante Nordestino 
 –Ei, bichin…Isso é um assalto… Arriba os 
braços e num  se bula nem faça muganga… 
Arrebola o dinheiro no mato e não faça 
pantim  se 
não  enfio  a  peixeira  no  teu  bucho  e  bot



 

 

o  teu  fato  pra fora! Perdão, meu PadimCiço, 
mas é que eu to com uma fome da moléstia… 
 
Assaltante Baiano 
 – Ô meu rei… (longa pausa) Isso é um 
assalto… (longa pausa). Levanta os braços, 
mas não se avexe não… (longa pausa). Se 
num quiser nem precisa levantar, pra num 
ficar cansado… Vai 
passando a grana, bem devagarinho… 
(longa pausa). Num repara se o berro está 
sem bala, mas é pra não ficar muito pesado… 
Não esquenta, meu irmãozinho (longa 
pausa).   Vou deixar teus 
documentos na encruzilhada… 
 
Assaltante Paulista 
 –Orra, meu…  Isso  é  um  assalto, 
meu…  Alevanta  os  braços, meu… Passa a 
grana logo, meu… Mais rápido, meu, que eu 
ainda  preciso  pegar  a  bilheteria  aberta  pr
a  comprar  o 
ingresso  do  jogo  do  Corinthians,  meu…  
Pó,  se  manda, meu… 

 
 
a)   fator padrão 
b)   fator pessoal 
c)   fator escolar 
d)   fator regional 
e)   fator humorístico 
 
8. Leia o texto abaixo e julgue as afirmações em 
VERDADEIRAS ou FALSAS: 
 

E AÍ, DOIDERA, CADÊ A 
PARADA LÁ?! 

 
(  ) As gírias são expressões que marcam a 
língua coloquial, ou seja, é uma variante mais 
espontânea, utilizada nas relações informais 
entre os falantes. 
(  ) O emprego intensivo de gírias entre os 
falantes faz com que essa variedade linguística 
se propague rapidamente. 
(  ) O autor do texto expõe sobre um processo 
linguístico que sofre influência de inúmeros 
fatores entre eles: a relação entre falantes e 
ouvintes. 
( ) “doidera” e “parada”  são expressões 
resultantes de variação linguística, empregadas 
entre falantes, marcadas por uma época e o 
grupo social de que fazem parte. 
 

9.Assinale a alternativa que contém uma 
informação FALSA em  relação ao fenômeno 
da variação linguística. 
 
a) A variação linguística consiste num uso 
diferente da língua, num outro modo de 
expressão aceitável em determinados 
contextos. 
b) A variedade linguística usada num texto deve 
estar adequada à situação de comunicação 
vivenciada, ao assunto abordado, aos 
participantes da interação. 
c) As 
variedades  que  se  diferenciam  da  variedad
e  considerada  padrão devem ser vistas como 
imperfeitas, incorretas e inadequadas. 
d) As 
línguas  são  heterogêneas  e  variáveis  e,  po
r  isso,  os  falantes 
apresentam  variações  na  sua  forma  de  exp
ressão,  provenientes  de diferentes fatores. 
 
10. São várias as diferenças linguísticas das 
diversas regiões e das diferentes camadas 
sociais do Brasil. Todas, porém, fazem parte de 
nossa realidade e são compreensíveis por seus 
falantes. Como exemplo disso, podem-se 
verificar as variantes linguísticas 
para  as  palavras  “tangerina” e  “mandioca”. 
Considerando essas informações acerca das 
variações linguísticas da língua portuguesa, 
assinale a ÚNICA opção CORRETA. 
 
a) As palavras tangerina, mexerica e laranja-
cravo são sinônimas, assim como mandioca e 
macaxeira. 
b) São corretas apenas as formas “mandioca” e 
“tangerina”, uma vez que são palavras mais 
bem aceitas na língua culta e laranja-cravo é 
errado falar. 
c) O uso da palavra macaxeira não é correto, 
pois  faz  parte da língua indígena do nordeste 
do País. 
d) quando um  falante usa o termo macaxeira, 
em vez 
de  mandioca,  demonstra  pertencer  a  uma  
classe social baixa. 
e) Os brasileiros falam o Português mais 
corretamente na região Sul do que na região 
Nordeste.  
 
 
 
 


