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01 (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. 

 
02 Texto I 
Antigamente 

Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos 
pais e se um se esquecia de arear os dentes antes de 
cair nos braços de Morfeu, era capaz de entrar no 
couro. Não devia também se esquecer de lavar os pés, 
sem tugir nem mugir. Nada de bater na cacunda do 
padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava 
tunda. Ainda cedinho, aguava as plantas, ia ao corte e 
logo voltava aos penates. Não ficava mangando na rua, 
nem escapulia do mestre, mesmo que não entendesse 
patavina da instrução moral e cívica. O verdadeiro 
smart calçava botina de botões para comparecer todo 

liró ao copo d’água, se bem que no convescote apenas 
lambiscasse, para evitar flatos. Os bilontras é que eram 
um precipício, jogando com pau de dois bicos, pelo que 

carecia muita cautela e caldo de galinha. O melhor era 
pôr as barbas de molho diante de um treteiro de 
topete, depois de fintar e engambelar os coiós, e antes 
que se pusesse tudo em pratos limpos, ele abria o arco. 

ANDRADE, C. D. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1983 (fragmento). 

Texto II 

Expressão Significado 

Cair nos braços de Morfeu Dormir 

Debicar Zombar, ridicularizar 

Tunda Surra 

Mangar Escarnecer, caçoar 

Tugir Murmurar 

Liró Bem-vestido 

Copo d'água Lanche oferecido pelos amigos 

Convescote Piquenique 

Treteiro de topete Tratante atrevido 

Abrir o arco Fugir 

Bilontra Velhaco 

FIORIN, J. L. As línguas mudam. In: Revista Língua 

Portuguesa, n. 24, out. 2007 (adaptado). 

Na leitura do fragmento do texto Antigamente 
constata-se, pelo emprego de palavras obsoletas, que 
itens lexicais outrora produtivos não mais o são no 
português brasileiro atual. Esse fenômeno revela que 

a) a língua portuguesa de antigamente carecia de 
termos para se referir a fatos e coisas do cotidiano. 

b) o português brasileiro se constitui evitando a 
ampliação do léxico proveniente do português europeu. 

c) a heterogeneidade do português leva a uma 
estabilidade do seu léxico no eixo temporal. 

d) o português brasileiro apoia-se no léxico inglês para 
ser reconhecido como língua independente. 

e) o léxico do português representa uma realidade 
linguística variável e diversificada. 

 
03 (ENEM) Contudo, a divergência está no fato de 
existirem pessoas que possuem um grau de 

PORTUGUÊS (1º “E” E 3º ANO)  



escolaridade mais elevado e com um poder aquisitivo 
maior que consideram um determinado modo de falar 
como o “correto”, não levando em consideração essas 
variações que ocorrem na língua. Porém, o senso 
linguístico diz que não há variação superior à outra, e 
isso acontece pelo “fato de no Brasil o português ser a 
língua da imensa maioria da população não implica 
automaticamente que esse português seja um bloco 

compacto coeso e homogêneo”. (BAGNO, 1999, p. 
18) 

Sobre o fragmento do texto de Marcos Bagno, podemos 
inferir, exceto: 

a) A língua deve ser preservada e utilizada como um 
instrumento de opressão. Quem estudou mais define os 
padrões linguísticos, analisando assim o que é correto e 
o que deve ser evitado na língua. 

b) As variações linguísticas são próprias da língua e 
estão alicerçadas nas diversas intenções 
comunicacionais. 

c) A variedade linguística é um importante elemento de 
inclusão, além de instrumento de afirmação da 
identidade de alguns grupos sociais. 

d) O aprendizado da língua portuguesa não deve estar 
restrito ao ensino das regras. 

e) Segundo Bagno, não podemos afirmar que exista um 
tipo de variante que possa ser considerada superior à 
outra, já que todas possuem funções dentro de um 
determinado grupo social. 

 
04 (ENEM)                                                    
PINHÃO sai ao  mesmo tempo que BENONA entra. 
BENONA: Eurico, Eudoro Vicente está lá fora e  

quer  falar  com  você.                                                             

EURICÃO: Benona, minha  irmã, eu  sei  que ele  

está   lá  fora, mas não  quero falar com ele. 

BENONA:  Mas, Eurico, nós lhe devemos  certas  

atenções. 

EURICÃO: Passadas para  você, mas  o  prejuízo 
foi  meu.  Esperava que  Eudoro, com todo 
aquele  dinheiro, se tornasse meu  cunhado. Era  
uma boca a  menos e  um patrimônio a mais. E o 
peste me traiu. Agora, parece que  ouviu  dizer 
que eu  tenho  um tesouro. E vem   louco atrás 
dele, sedento, atacado da  verdadeira  hidrofobia. 
Vive farejando  ouro, como  um cachorro  da  
molest’a, como  um urubu, atrás do  sangue dos 
outros. Mas ele  está enganado. Santo  Antônio  
há de  proteger minha pobreza e  minha  devoção. 
(SUASSUNA, A.   O  santo e  a porca. Rio de  

Janeiro: José Olimpyio, 2013)                                                       

Nesse texto teatral, o  emprego das  expressões 
“o peste” e  “cachorro da  molest’a” contribui para             

a) marcar  a classe social das personagens.                     
b) caracterizar usos  linguísticos de  uma região.      
c) enfatizar a  relação familiar entre as  
personagens.                                                        
d) sinalizar a  influência do  gênero nas  escolhas 
vocabulares.                                                          
e) demonstrar o  tom autoritário da fala de  uma 
das personagens. 

05 “A variação é inerente às línguas, porque as 

sociedades são divididas em grupos: há os mais 

jovens e os mais velhos, os que habitam numa 

região ou outra, os que têm esta ou aquela 

profissão, os que são de uma ou outra classe social 

e assim por diante. O uso de determinada variedade 

linguística serve para marcar a inclusão num desses 

grupos, dá uma identidade para os seus membros. 

Aprendemos a distinguir a variação. Quando 

alguém começa a falar, sabemos se é de São Paulo, 

gaúcho, carioca ou português. Sabemos que certas 

expressões pertencem à fala dos mais jovens, que 

determinadas formas se usam em situação informal, 

mas não em ocasiões formais. Saber uma língua é 

ser “poliglota” em sua própria língua. Saber 

português não é só aprender regras que só existem 

numa língua artificial usada pela escola. As 

variações não são fáceis ou bonitas, erradas ou 

certas, deselegantes ou elegantes, são simplesmente 

diferentes. Como as línguas são variáveis, elas 

mudam.” 

(FIORIN, José Luiz. “Os Aldrovandos Cantagalos 

e o preconceito linguístico”. In O direito à fala. A 

questão do preconceito linguístico. Florianópolis. 

Editora Insular, pp. 27, 28, 2002.) 

Sobre o texto de José Luiz Fiorin, é incorreto 

afirmar: 

a) As variações linguísticas são próprias da língua e 

estão alicerçadas nas diversas intenções 

comunicacionais.                                                                   

b) A variedade linguística é um importante 

elemento de inclusão, além de instrumento de 

afirmação da identidade de alguns grupos sociais.    
c) O aprendizado da língua portuguesa não deve 

estar  restrito ao ensino das regras. 

d) As variedades linguísticas trazem prejuízos à 

norma-padrão da língua, por isso devem ser 

evitadas. 



06  (ENEM)                                                                    
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. 

07 (UFPA)                                                          

Tecendo a manhã 
Um galo sozinho não tece uma manhã: 
ele precisará sempre de outros galos. 
De um que apanhe o grito que um galo antes 
e o lance a outro; e de outros galos 
que com muitos outros galos se cruzem 
os fios de sol de seus gritos de galo, 

para que a manhã, desde uma teia tênue, 
se vá tecendo, entre todos os galos. 
E se encorpando em tela, entre todos, 
se erguendo tenda, onde entrem todos, 
se entretendendo para todos, no toldo 
(a manhã) que plana livre de armação. 
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 

que, tecido, se eleva por si: luz balão. 

(MELO, João Cabral de. In: Poesias Completas. 
Rio de Janeiro, José Olympio, 1979) 

Nos versos 

“E se encorpando em tela, entre todos, 
se erguendo tenda, onde entrem todos, 
se entretendendo para todos, no toldo…” 
tem-se exemplo de 
a) eufemismo 
b) antítese 
c) aliteração 
d) silepse 
e) sinestesia 

 

08 (UFU) Cada frase abaixo possui uma figura de 

linguagem. Assinale aquela que não está 
classificada corretamente: 

a) O céu vai se tornando roxo e a cidade aos 
poucos agoniza. (prosopopeia) 
b) "E ele riu frouxamente um riso sem alegria". 
(pleonasmo) 
c) Peço-lhe mil desculpas pelo que aconteceu. 
(metáfora) 
d) "Toda vida se tece de mil mortes." (antítese) 
e) Ele entregou hoje a alma a Deus. (eufemismo) 

 

09  Leia estes versos: 

“As ondas amarguradas 
Encostam a cabeça nas pedras do cais. 
Até as ondas possuem 
Uma pedra para descansar a cabeça. 
Eu na verdade possuo 
Todas as pedras que há no mundo, 
Mas não descanso”.                                                                   
(Murilo Mendes) 
A figura de linguagem que ocorre nos versos 

destacados é: 

a) metáfora 
b) prosopopeia 
c) eufemismo 
d) aliteração 
e) antítese 

 
10 (FGV) Assinale a alternativa que indica a 
correta sequência das figuras encontradas nas 
frases abaixo. 

O bom rapaz buscava, no fim do dia, negociar com 
os traficantes de drogas. 
Naquele dia, o presidente entregou a alma a Deus. 
Os operários sofriam, naquela mina, pelo frio em 
julho e pelo calor em dezembro. 
A população deste bairro corre grande risco de ser 
soterrada por esta montanha de lixo. 
A neve convidava os turistas que, receosos, a 
olhavam de longe. 
a) Ironia, eufemismo, antítese, hipérbole, 
prosopopeia 
b) Reticências, retificação, gradação, apóstrofe, 
ironia 



c) Antítese, hipérbole, personificação, ironia, 
eufemismo 
d) Gradação, apóstrofe, personificação, 
reticências, retificação 
e) Ironia, eufemismo, antítese, apóstrofe, gradação 

 

11  Leia os versos de Gregório de Matos. 
“Goza, goza da flor da mocidade, 
que o tempo trata a toda ligeireza 
e imprime em toda flor a sua pisada. 
Ó não aguardes, que a madura idade 
te converta essa flor, essa beleza, 
em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada.” 
                                                                                                       
A figura de linguagem que ocorre no verso 

sublinhado é: 

a) metáfora 
b) prosopopeia 
c) eufemismo 
d) gradação 
e) antítese 

12 (Enem) 

O telefone tocou. 
— Alô? Quem fala? 
— Como? Com quem deseja falar? 
— Quero falar com o sr. Samuel Cardoso. 
— É ele mesmo. Quem fala, por obséquio? 
— Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? 
Faça um esforço. 
— Lamento muito, minha senhora, mas não me 
lembro. Pode dizer-me de quem se trata? 

(ANDRADE, C. D. Contos de aprendiz. Rio de Janeiro: José Olympio, 1958.) 

Pela insistência em manter o contato entre o 
emissor e o receptor, predomina no texto a função 

a) metalinguística. 
b) fática. 
c) referencial. 
d) emotiva. 
e) conativa. 

13 (UFS)     Disparidades raciais 

Fator decisivo para a superação do sistema 
colonial, o fim do trabalho escravo foi seguido pela 
criação do mito da democracia racial no Brasil. 
Nutriu-se, desde então, a falsa ideia de que 
haveria no país um convívio cordial entre as 

diversas etnias.                                                                       

Aos poucos, porém, pôde-se ver que a 
coexistência pouco hostil entre brancos e negros, 
por  exemplo, mascarava a manutenção de uma 
descomunal desigualdade socioeconômica entre 
os dois grupos e não advinha de uma suposta 
divisão igualitária de oportunidades. 

O cruzamento de alguns dados do último censo do 
IBGE relativos ao Rio de Janeiro permite 

dimensionar algumas dessas inequívocas 
diferenças.(...) 

                 (Folha de São Paulo, 9. de jun. de 1996. Adaptado). 

Considerando as funções que a linguagem pode 
desempenhar, reconhecemos que, no texto acima, 

predomina a função: 

a) apelativa: alguém pretende convencer o 
interlocutor acerca da superioridade de um 
produto. 
b) expressiva: o autor tenciona apenas 
transparecer seus sentimentos e emoções 
pessoais. 
c) fática: o propósito comunicativo em jogo é o de 
entrar em contato com o parceiro da interação. 
d) estética: o autor tem a pretensão de despertar 
no leitor o prazer e a emoção da arte pela palavra. 
e) referencial: o autor discorre acerca de um tema 
e expõe sobre ele considerações pertinentes. 
 

14 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.  


