
 

 

LISTAS DE CONTEÚDOS PREPARATÓRIOS PARA EXAME FINAL E AVALIAÇÃO ESPECIAL 

2018 

 

Professora: Jaqueline de Quadros Barboza Série: 1ª EM 

Componente Curricular: Português e Literatura  

 

Lista dos conteúdos  

1. Leitura e interpretação de textos variados (instrucionais, letras de música, textos poéticos, 

informativos, narrativo, descritivo e publicitário). 

Estudos da Linguagem: 

2. Norma Culta e variações 

3. Variações linguísticas 

4. Origens da Língua Portuguesa 

5. O papel do contexto 

6. Relações de sentido entre palavras – Figuras de Linguagem metalinguagem 

7. Formação de palavras 

8. Classes Gramaticais  

Literatura:  

9. Poesia e música na Idade Média - Trovadorismo 

10. O Humanismo e o teatro vicentino 

11. Camões e o Classicismo em Portugal: O Humanismo e o teatro vicentino, Camões e o 

Classicismo em Portugal,  

12. Literatura sobre o Brasil,  

13. Barroco, 

14. Arcadismo. 

 

 

 



Observe a tirinha abaixo e responda em seu caderno: 

 

1. Que tipo de linguagem - verbal, não-verbal ou 

mista - é utilizada na tirinha? Justifique. 

2. Observe a linguagem não-verbal nos dois 

primeiros quadrinhos. Que contraste há entre a 

expressão corporal do filho e a do pai? 

3. Observe a tela do computador do pai no segundo 

quadrinho e responda: por que o pai não esboça 

nenhuma reação à trágica notícia trazida pelo filho? 

4. Que emoções estão expressas no rosto do filho 

no primeiro e no terceiro quadrinho? 

5. O pai demonstra alguma emoção ou sentimento 

no quarto e quinto quadrinho? 

6. O filho usa a forma verbal "está" numa conversa 

informal com seu pai. Esse uso está coerente com a 

situação comunicativa? Justifique. 

7. O que provoca o humor na tirinha? 

8. Baseado na fala do pai no último quadrinho, 

responda: o que é mais importante para ele? 

Explique. 

9. Uma rede social é uma estrutura social composta 

por pessoas ou organizações, conectadas por um ou 

vários tipos de relações, que partilham valores e 

objetivos comuns. As redes sociais online podem operar em diferentes níveis, como, por exemplo, redes de 

relacionamentos (facebook, myspace, twitter). Baseado nisso, responda: 

a) Que rede social está presente na tirinha? 

b) Antes que o pai citasse esse nome, de que outra forma você foi capaz de identificá-la? 

c) Se o leitor não conhecesse essa rede social, seria capaz de compreender o humor presente no texto? 

Questões: Figuras de Linguagem 
01. Reconheça nos textos a seguir, as funções da linguagem: 
 
a) "O risco maior que as instituições republicanas hoje correm não é o de se romperem, ou serem rompidas, mas o 
de não funcionarem e de desmoralizarem de vez, paralisadas pela sem-vergonhice, pelo hábito covarde de 
acomodação e da complacência. Diante do povo, diante do mundo e diante de nós mesmos, o que é preciso agora é 
fazer funcionar corajosamente as instituições para lhes devolver a credibilidade desgastada. O que é preciso (e já 
não há como voltar atrás sem avacalhar e emporcalhar ainda mais o conceito que o Brasil faz de si mesmo) é apurar 
tudo o que houver a ser apurado, doa a quem doer." (O Estado de São Paulo) 
 
b) 
O verbo infinitivo 
     Ser criado, gerar-se, transformar 
     O amor em carne e a carne em amor; nascer 
     Respirar, e chorar, e adormecer 
     E se nutrir para poder chorar 
  
     Para poder nutrir-se; e despertar 
     Um dia à luz e ver, ao mundo e ouvir 
     E começar a amar e então ouvir 
     E então sorrir para poder chorar. 

  
     E crescer, e saber, e ser, e haver 
     E perder, e sofrer, e ter horror 
     De ser e amar, e se sentir maldito 
  
     E esquecer tudo ao vir um novo amor 
     E viver esse amor até morrer 
     E ir conjugar o verbo no infinito... (Vinícius de 
Morais) 



   
c) "Para fins de linguagem a humanidade se serve, desde os tempos pré-históricos, de sons a que se dá o nome 
genérico de voz, determinados pela corrente de ar expelida dos pulmões no fenômeno vital da respiração, quando, 
de uma ou outra maneira, é modificada no seu trajeto até a parte exterior da boca." (Matoso Câmara Jr.) 
 
d) " - Que coisa, né? 
       - É. Puxa vida! 
       - Ora, droga! 
       - Bolas! 
       - Que troço! 
       - Coisa de louco! 
       - É!" 
  
e) "Fique afinado com seu tempo. Mude para Col. Ultra Lights." 
  
f) "Sentia um medo horrível e ao mesmo tempo desejava que um grito me anunciasse qualquer acontecimento 
extraordinário. Aquele silêncio, aqueles rumores comuns, espantavam-me. Seria tudo ilusão? Findei a tarefa, ergui-
me, desci os degraus e fui espalhar no quintal os fios da gravata. Seria tudo ilusão?... Estava doente, ia piorar, e isto 
me alegrava. Deitar-me, dormir, o pensamento embaralhar-se longe daquelas porcarias. Senti uma sede horrível... 
Quis ver-me no espelho. Tive preguiça, fiquei pregado à janela, olhando as pernas dos transeuntes." (Graciliano 
Ramos) 
 
g) " - Que quer dizer pitosga? 
       - Pitosga significa míope. 
       - E o que é míope? 
       - Míope é o que vê pouco." 
   
 
02. No texto abaixo, identifique as funções da linguagem: 
  
 "Gastei trinta dias para ir do Rossio Grande ao coração de Marcela, não já cavalgando o corcel do cego desejo, mas 
o asno da paciência, a um tempo manhoso e teimoso. Que, em verdade, há dois meios de granjear a vontade das 
mulheres: o violento, como o touro da Europa, e o insinuativo, como o cisne de Leda e a chuva de ouro de Dânae, 
três inventos do padre Zeus, que, por estarem fora de moda, aí ficam trocados no cavalo e no asno." (Machado de 
Assis) 
  
 
03. Descubra, nos textos a seguir, as funções de linguagem: 
  
a) "O homem letrado e a criança eletrônica não mais têm linguagem comum." (Rose-Marie Muraro) 
 
b) "O discurso comporta duas partes, pois necessariamente importa indicar o assunto de que se trata, e em seguida 
a demonstração. (...) A primeira destas operações é a exposição; a segunda, a prova." (Aristóteles) 
 
c) "Amigo Americano é um filme que conta a história de um casal que vive feliz com o seu filho até o dia 
em que o marido suspeita estar sofrendo de câncer." 
 
d) "Se um dia você for embora 
      Ria se teu coração pedir 
      Chore se teu coração mandar." (Danilo Caymmi & Ana Terra) 
 
e) "Olá, como vai? 
      Eu vou indo e você, tudo bem? 
      Tudo bem, eu vou indo em pegar um lugar no futuro e você? 
      Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo..." (Paulinho da Viola) 
 
 



Um pouco mais de linguagem verbal e não-verbal: 
 
 
Leia atentamente e responda: 
01- Responda V para verdadeiro e F para falso: 
(   ) A linguagem verbal é aquela que se utiliza da palavra na transmissão da mensagem. 
(   ) As histórias em quadrinhos, geralmente, apresentam linguagem verbal e não-verbal. 
(   ) As placas de trânsito se utilizam de linguagem verbal. 
(   ) Linguagem verbal é aquela que transmite mensagens através de palavras e gestos. 
(   ) Os gestos, os símbolos, os desenhos, as placas são exemplos de linguagem não-verbal. 
 
 

02- Agora leia esta tirinha e responda:  
a) Por que o Cascão não entrou em casa para dormir? 
 
 
 
b) Qual é o tipo de linguagem que aparece na história? 
 
 
 
03- Leia com atenção a HQ da Mônica e do Cascão:  

 

 

 

 
 
 
a) O que a Mônica está fazendo nos 3 primeiros quadros? 
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b) O que quer dizer os riscos que saem do coelhinho? 
 
 
c) O que o Cascão está fazendo no quinto quadrinho? 
 
 
d) Qual é a reação da Mônica? 
 
 
e) O que a expressão da Mônica indica no penúltimo quadro? 
 
 
f) No último quadro o significa as estrelas e os riscos sobre a cabeça do Cascão? 
 
 
g) E os riscos sobre a cabeça do coelhinho? 
 
 
h) Que tipo de linguagem aparece nesta história? 
 
 
i) A ausência de palavras dificultou o entendimento da história? Por quê? 
 
 
 
 
04- Transforme a tirinha abaixo em exemplo de linguagem mista:  
 

 
 
 
 
 

Formação de Palavras  
 

01. Correlacione: 

1. Composição por Justaposição 

2. Composição por Aglutinação 

01. (  ) pau-de-arara 

02. (  ) planalto 

03. (  ) arco-íris 

04. (  ) vaivém 

05. (  ) mestre-sala 

06. (  ) vinagre 

07. (  ) couve-flor 

08. (  ) passatempo 

09. (  ) auriverde 

10. (  ) pernalta 

11. (  ) guarda-marinha 

12. (  ) pernilongo 

13. (  ) pontapé 

14. (  ) caneta-tinteiro 

15. (  ) agrícola 

 

 

 

02. Correlacione as derivações, sendo: 

1. Prefixal 

2. Sufixal 

3. Prefixal e Sufixal 

4. Parassintética 

 

01. (  ) transpor 

02. (  ) sufixal 

03. (  ) endurecer 

04. (  ) malandragem 

05. (  ) bilabial 

06. (  ) entardecer 

07. (  ) estupidez 

08. (  ) abster 

09. (  ) adjunto 

10. (  ) tristeza 

11. (  ) fervoroso 

12. (  ) enforcar 

13. (  ) deslealdade 

14. (  ) romano 

15. (  ) desigualdade
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03. Correlacione: 

 

1. Regressão ou Derivação Regressiva 

2. Conversão ou Derivação Imprópria 

3. Reduplicação 

4. Abreviação 

5. Hibridismo 

 

01. (  ) grito 

02. (  ) pneu 

03. (  ) sociologia 

04. (  ) o não 

05. (  ) dança 

06. (  ) goiabeira 

07. (  ) combate 

08. (  ) Vavá 

09. (  ) bicicleta 

10. (  ) canto 

11. (  ) o como 

12. (  ) tico-tico 

13. (  ) foto 

14. (  ) Flu 

15. (  ) automóvel 

 

 

 

 

 

1. O sufixo destacado em “organizador” tem o mesmo valor 

semântico que o presente em: 

a) confidência; 

b) outonal; 

c) pedinte; 

d) refeitório; 

e) brasileiro 

 

2. A alternativa em que todos os sufixos têm, 

fundamentalmente, o mesmo valor que o sufixo presente no 

substantivo percursionista é: 

a) barbeiro, bancário, cantor; 

b) estudante, formigueiro, vestiário; 

c) jogador, noticiário, pedinte. 

d) cinzeiro, poetastro, colaborador; 

e) operário, fazendeiro, budismo; 

 

3. Assinale a série de vocábulos em que todos os sufixos 

exprimem noção de qualidade: 

a) sensibilidade – delicadeza – docemente 

b) decoração – bronzeado – selvagem 

c) franqueza – doçura – ferocidade 

d) sentimento – rapidamente – majestosa 

e) dourado – vegetação – beleza 

 

4. Assinale o vocábulo cujo prefixo é semanticamente 

diferente do de “intocável”:  

a) afônico 

b) ilegal 

c) desconfortável 

d) anônimo 

e)imigrante 

 

5. Aponte a opção em que aparece o mesmo prefixo 

existente na palavra “impunidade”, tendo ele o mesmo 

significado: 

a) inevitável 

b) invadindo 

c) influência 

d) inicialmente 

e) incluindo 

 

 

 

 

 

 

6. Numero a coluna da direita, relacionando-a com a da 

esquerda, pelo significado do prefixo. A seguir, assinale a 

resposta correta: 

 

1) desesperança   (  ) repetição 

2) contramarcha  (   ) oposição 

3) redobra            (   ) privação, negação 

4) influir       (   ) passar além de 

5) translúcido      (   ) movimento para dentro 

 

a) 3-5-2-1-4 

b) 2-3-4-5-1 

c) 3-2-1-5-4 

d) 4-3-2-1-5 

e) 5-4-3-1-2 

 

7. Assinale a opção em que os prefixos têm o mesmo 

significado: 

a) contradizer – antídoto 

b) desfolhar – epiderme 

c) decapitar – homicídio 

d) supercílio – acéfalo 

e) semimorto – perianto. 

 

8. Assinale o par de vocábulos cujos sufixos apresentam 

valor semântico idêntico ao dos sufixos de “empreendedor” 

e “riqueza”, respectivamente. 

a) estudante / ancaradouro 

b) dormitório / inabilidade 

c) brasileiro / folhagem 

d) professor / artista 

e) faxineiro / doçura 

 

9. Considerando o valor dos sufixos, assinale o par de 

vocábulos que guardam entre si a mesma relação semântica 

existente entre “elaborar” /  “elaboração”. 

a) criar / criativo. 

b) navegar / navegante 

c) lavar/ lavatório 

d) cobrar / cobrança 

e) quebrar / quebradiço 

 

10. Assinale a opção em que se caracterizou erroneamente o 

elemento mórfico em destaque. 

a) Ameaçam – M – desinência número-pessoal 

b) Seja – A – desinência modo-temporal 

c) Maneira – A – desinência de gênero. 

d) Informe – IN – prefixo. 

e) Pode – E – vogal temática. 

 

11. Assinale o vocábulo cujo elemento mórfico destacado 

não corresponde à classificação do “a” de “pequena”. 

a) perfumados 

b) violenta 

c) louca 

d) criança 

e) formosa 



 

12. Na palavra “espantoso”, o sufixo OSO acrescenta ao 

radical o valor semântica de aquilo que prova ou produz. 

Assinale a palavra cujo sufixo tem este mesmo significado: 

a) apetitoso 

b) medroso 

c) venenoso 

d) vaidoso 

e) gostoso 

 

13.  Assinalar a alternativa que registro a palavra que tem 

sufixo formador de advérbio: 

a) Desesperança 

b) Pessimismo 

c) Empobrecimento 

d) Extremamente 

e) Sociedade 

 

14. Assinalar a alternativa em que a primeira palavra 

apresenta sufixo formador de advérbio e, a segunda, sufixo 

formador de substantivo: 

a) Perfeitamente – varrendo 

b) Provavelmente – erro 

c) Lentamente – explicação 

d) Atrevimento – ignorância 

e) Proveniente – furtado 

 

15. Assinale a opção em que há erro na identificação do 

processo de formação de palavra em destaque: 

a) semeador – derivação sufixal 

b) inimiga – derivação prefixal 

c) funerária – hibridismo 

d) enterro – derivação regressiva 

e) turma-moenda – composição por justaposição 

 

16. Dentre as palavras abaixo, assinale a única que destoa 

das demais quanto ao seu processo de formação: 

 

a) dose 

b) força 

c) marca 

d) alegria 

e) sonho 

 

01. (FUVEST) Interpretando historicamente a relação de vassalagem entre homem amante/mulher amada, ou mulher 
amante/homem amado, pode-se afirmar que: 
a) o Trovadorismo corresponde ao Renascimento.Pandora Vestibulares, com você em todas as fases. 
b) o Trovadorismo corresponde ao movimento humanista. 
c) o Trovadorismo corresponde ao Feudalismo.  
d) o Trovadorismo e o Medievalismo só poderiam ser provençais. 
e) tanto o Trovadorismo como o Humanismo são expressões da decadência medieval. 
 
02. (FUVEST) O Trovadorismo, quanto ao tempo em que se instala: 
a)  tem concepções clássicas do fazer poético. 
b)      é rígido quanto ao uso da linguagem que, geralmente, é erudita. 
c)       estabeleceu-se num longo período que dura 10 séculos. 
d)      tinha como concepção poética a epopeia, a louvação dos heróis. 
e)      reflete as relações de vassalagem nas cantigas de amor.  
 
03. (UNIFESP) 

Senhor feudal 
Se Pedro Segundo 

Vier aqui 
Com história 

Eu boto ele na cadeia. 
Oswald de Andrade 

O título do poema de Oswald remete o leitor à Idade Média. Nele, assim como nas cantigas de amor, a idéia de poder 
retoma o conceito de 
a) fé religiosa. 
b) relação de vassalagem.  
c) idealização do amor. 
d) saudade de um ente distante. 
e) igualdade entre as pessoas. 
 
04. (MACKENZIE) 
Sobre a poesia trovadoresca em Portugal, é INCORRETO afirmar que:  
a) refletiu o pensamento da época, marcada pelo teocentrismo, o feudalismo e valores altamente moralistas.   
b) representou um claro apelo popular à arte, que passou a ser representada por setores mais baixos da sociedade.  
c) pode ser dividida em lírica e satírica.   
d) em boa parte de sua realização, teve influência provençal.   
e) as cantigas de amigo, apesar de escritas por trovadores, expressam o eu-lírico feminino.   
 
05. (MACKENZIE) 
Assinale a alternativa INCORRETA a respeito das cantigas de amor.  
a) O ambiente é rural ou familiar.  
b) O trovador assume o eu-lírico masculino: é o homem quem fala.   
c) Têm origem provençal.   



d) Expressam a "coita" amorosa do trovador, por amar uma dama inacessível.   
e) A mulher é um ser superior, normalmente pertencente a uma categoria social mais elevada que a do trovador.   
 
06. (MACKENZIE) 

“Ai dona fea! foste-vos queixar 
porque vos nunca louv’em meu trobar 

mais ora quero fazer um cantar 
em que vos loarei toda via 

e vedes como vos quero loar: 
dona fea, velha e sandia!” 

 
Assinale a informação correta a respeito do trecho de João Garcia de Guilhade: 
a) é cantiga satírica  
b) foi o primeiro documento escrito em língua portuguesa (1189) 
c) trata-se de cantiga de amigo 
d) foi escrita durante o Humanismo (1418-1527) 
e) faz parte do Auto da Feira 
 
07. (MACKENZIE) 
As narrativas que envolvem as lutas dos cruzados envolvem sempre um herói muito engajado na luta pela 
cristandade, podendo ser a um só tempo frágil e forte, decidido e terno, furioso e cortes. No entanto, com relação a 
mulher amada, esse herói é sempre: 
a) pouco dedicado 
b) infiel 
c) devotado  
d) indelicado 
e) ausente e belicoso 
 
08. (MACKENZIE/ADAPTADA) 
 

Ondas do mar de Vigo, 
se vistes meu amigo! 

E ai Deus, se verrá cedo! 
Ondas do mar levado, 
se vistes meu amado! 

E ai Deus, se verrá cedo! 
 

Martim Codax 
Obs.: verrá = virá 
levado = agitado 

Assinale a afirmativa correta sobre o texto. 
a) Nessa cantiga de amigo, o eu lírico masculino manifesta a Deus seu sofrimento amoroso. 
b) Nessa cantiga de amor, o eu lírico feminino dirige-se a Deus para lamentar a morte do ser amado. 
c) Nessa cantiga de amigo, o eu lírico masculino manifesta às ondas do mar sua angústia pela perda do amigo em 
trágico naufrágio. 
d) Nessa cantiga de amor, o eu lírico masculino dirige-se às ondas do mar para expressar sua solidão. 
e) Nessa cantiga de amigo, o eu lírico feminino dirige-se às ondas do mar para expressar sua ansiedade com relação 
à volta do amado.  
 
 
09. (MACKENZIE) 
Assinale a afirmativa correta com relação ao Trovadorismo. 
a) Um dos temas mais explorados por esse estilo de época é a exaltação do amor sensual entre nobres e mulheres 
camponesas. 
b) Desenvolveu-se especialmente no século XV e refletiu a transição da cultura teocêntrica para a cultura 
antropocêntrica. 
c) Devido ao grande prestígio que teve durante toda a Idade Média, foi recuperado pelos poetas da Renascença, 
época em que alcançou níveis estéticos insuperáveis. 
d) Valorizou recursos formais que tiveram não apenas a função de produzir efeito musical, como também a função de 
facilitar a memorização, já que as composições eram transmitidas oralmente.  
e) Tanto no plano temático como no plano expressivo, esse estilo de época absorveu a influência dos padrões 
estéticos greco-romanos. 
 

Exercícios: 
Complete as lacunas com uma das expressões  solicitadas: 

1. Gostava de João, _________ dele do que dos outros. (mas/mais) 



2. Não quero _______ saber desse assunto! (mas/mais) 

3. Estudei muito, _______ não fui bem na prova. (mas/mais) 

4. Ninguém é _______ esperta do que ela. (mas/mais) 

5. Vou sair, _______ já volto. (mas/mais) 

6. Vou sair, _______ tarde eu volto. (mas/mais) 

7. Ele não é um ___________ aluno. (mal/mau) 

8. Juliana passou ________ na aula. (mal/mau) 

9. Não se sinta _______ por causa disso. (mal/mau) 

10. Ninguém foi _______ educado com ela. (mal/mau) 

11. Ele estava de _______ humor hoje. (mal/mau) 

12. Que redação ________ feita! (mal/mau) 

13. O time jogou muito ________. (mal/mau) 

14. Joaquim tem fama de _________. (mal/mau) 

15. Não te desejo ________ algum. (mal/mau) 

16. O bem irá vencer o _________. (mal/mau) 

17. O _______ político está em todos os lugares! (mal/mau) 

18. Não era um _________ profissional. (mal/mau) 

19. Discutiram _____________ dos problemas da empresa. (acerca de/há cerca de/a cerca de) 

20. Discutiram ________________ de uns quinze dias. (acerca de/há cerca de/a cerca de) 

21. Permanecemos ____________ quinhentos metros da empresa. (acerca de/há cerca de/a cerca de) 

22. Eles se conhecem ____________ de dez anos. (acerca de/há cerca de/a cerca de) 

23. Não falamos nada ____________ desse assunto. (acerca de/há cerca de/a cerca de) 

24. O Brasil foi descoberto ______________ de 500 anos. (acerca de/há cerca de/a cerca de) 

25. Falaram ___________ todos os problemas. (acerca de/há cerca de/a cerca de) 

26. Fiquei _____________ dez quilômetros do seu hotel. (acerca de/há cerca de/a cerca de) 

 
 

4 - Tampouco ou tão pouco  
 
Tampouco significa “também não” e é advérbio. 
Geralmente, é usado na expressão “nem tampouco” 
para enfatizar o sentido de negação. Veja:  
Não sei escrever esta palavra, você tampouco.  
Não verifiquei se minha grafia está correta, nem 
tampouco a pontuação.  
 
Tão pouco significa “muito pouco” e refere-se à 
medida (de tempo, de valor). Observe:  
Faz tão pouco tempo que estamos trabalhando!  
Que bom, o sapato que quero comprar custa tão 
pouco! 
 

5 - Onde/Aonde:  
Onde: lugar em que se está ou que se passa algum 

fato:  
Ex: Onde você foi hoje?  
 
Aonde: indica movimento (refere-se a verbos de 
movimento):  
Ex: Aonde você vai?  
 
 

6 - Ao encontro de/De encontro a:  
 
Ao encontro de: significa “ser favorável a”, 
“aproximar-se de”.  
Ex: Quando avistei minha mãe fui correndo ao 
encontro dela.  
De encontro a: indica oposição, colisão.  
Ex: Suas ideias sempre vieram de encontro às minhas. 
Somos mesmo diferentes. 

 
 
Exercícios: 
Complete as lacunas com uma das expressões  solicitadas: 
1. Você comeu __________, menina! (tampouco/tão pouco) 

2. Não  fiz o tema, ___________ o trabalho de Matemática. (tampouco/tão pouco) 

3. Há ______________ tempo estive com Marta e ela ___________ falou no assunto. (tampouco/tão pouco) 

4. Fizeram _________________ pela sociedade! (tampouco/tão pouco) 

5. _________ está meu livro? (onde/aonde) 

6. ____________ você está levando meu livro? (onde/aonde) 

7. Não sei ___________ meu chefe estava indo. (onde/aonde) 

8. Moro __________ sempre morei. (onde/aonde) 

9. A escola _________ estudo fica aqui perto. (onde/aonde) 



10. O Museu ___________ vamos é em SP. (onde/aonde) 

11. O carro foi _________________ poste. (ao encontro de/de encontro a) 

12. A menina foi sorridente ________________ mãe. (ao encontro de/de encontro a) 

 
7 - Afim/A fim:  

 
Afim: adjetivo que indica igual, semelhante, afinado = 
afinidade.  
Ex: Temos objetivos afins.  
 
A  fim: indica finalidade:  
Ex: Trabalho hoje a fim de folgar amanhã.  
 

 
8 - A par/ Ao par:  

 
A par: sentido de “bem informado”  
Ex: Eu estou a par de todas as fofocas.  
 
Ao par: indica igualdade entre valores financeiros.  
Ex: O real está ao par do dólar.  
 
 

9 - Demais/De mais:  
 
Demais: advérbio de intensidade, sentido de “muito”.  
Ex: Você é chato demais.  
Demais também pode ser pronome indefinido, 
sentido de “os outros”.  
Ex: Alguns professores saíram da sala enquanto os 
demais permaneceram atentos às orientações.  
 
De mais: opõe-se a de menos.  
Ex: Não vejo nada de mais em seu comportamento.  
 



 
1. Ele estava __________ de descansar um pouco. (a fim / afim) 

2. Escrevi o texto ___________ de melhorar minha escrita. (a fim / afim) 

3. Ele é ____________ comigo. (a fim / afim) 

4. Maria sempre está _________ de tudo. (a par/ ao par) 

5. Estamos _________ dos acontecimentos. (a par/ ao par) 

6. A bolsa de SP está ________ da bolsa de NY. (a par/ ao par) 

7. Está __________ do que ocorreu? (a par/ ao par) 

8. Eles são irritantes ___________. (demais/ de mais) 

9. Não há nada ___________ em chegar essa hora. (demais/ de mais) 

10. Não sei fazer continhas _____________, mamãe! (demais/ de mais) 

11. Os alunos que acabaram podem sair, os __________ permaneçam. (demais/ de mais) 

12. Ele a amava _________. (demais/ de mais) 

13. Você não acha que gastou ____________? (demais/ de mais) 

14. ____________ a mais, estou do seu lado! (demais/ de mais) 

 

 

1. (IBGE) Assinale a opção em que todas as palavras se formam pelo mesmo  processo: 

a) ajoelhar / antebraço / assinatura     

b) atraso / embarque / pesca     

c) o jota / o sim / o tropeço 

d) entrega / estupidez / sobreviver      

e) antepor / exportação / sanguessuga 

 

 

2. (BB) A palavra "aguardente" formou-se por: 

a) hibridismo     

b) aglutinação    

c) justaposição     

d) parassíntese     

e) derivação regressiva 

 

3. (AMAN) Que item contém somente palavras formadas por justaposição? 

a) desagradável - complemente       

b) vaga-lume - pé-de-cabra       

c) encruzilhada - estremeceu 

d) supersticiosa - valiosas       

e) desatarraxou - estremeceu 

 

4. (UE-PR) "Sarampo" é: 

a) forma primitiva    

b) formado por derivação parassintética     

c) formado por derivação regressiva 

d) formado por derivação imprópria         

e) formado por onomatopéia 

 

5. (EPCAR) Numere as palavras da primeira coluna conforme os processos de formação numerados à direita. Em seguida, marque a 

alternativa que corresponde à sequência numérica encontrada: 

(   ) aguardente                          1) justaposição 

(   ) casamento                            2) aglutinação 

(   ) portuário                              3) parassíntese 

(   ) pontapé                                4) derivação sufixal 

(   ) os contras                             5) derivação imprópria 

(   ) submarino                            6) derivação prefixal 

(   ) hipótese 

 

 a) 1, 4, 3, 2, 5, 6, 1        

b) 4, 1, 4, 1, 5, 3, 6     

c) 1, 4, 4, 1, 5, 6, 6  

d) 2, 3, 4, 1, 5, 3, 6        



e) 2, 4, 4, 1, 5, 3, 6 

 

6. (CESGRANRIO) Indique a palavra que foge ao processo de formação de chape-chape: 

a) zunzum          

b) reco-reco        

c) toque-toque      

d) tlim-tlim      

e) vivido 

 

7. (UF-MG) Em que alternativa a palavra sublinhada resulta de derivação imprópria? 

a) Às sete horas da manhã começou o trabalho principal: a votação. 

b) Pereirinha estava mesmo com a razão. Sigilo... Voto secreto ... Bobagens, bobagens! 

c) Sem radical reforma da lei eleitoral, as eleições continuariam sendo uma farsa! 

d)  Não chegaram a trocar um isto de prosa, e se entenderam. 

e) Dr. Osmírio andaria desorientado, senão bufando de raiva. 

 

8. (AMAN) Assinale a série de palavras em que todas são formadas por parassíntese: 

a) acorrentar, esburacar, despedaçar, amanhecer 

b) solução, passional, corrupção, visionário 

c) enrijecer, deslealdade, tortura, vidente 

d) biografia, macróbio, bibliografia, asteróide 

e) acromatismo, hidrogênio, litografar, idiotismo 

 

9. (FFCL SANTO ANDRÉ) As palavras couve-flor, planalto e aguardente são formadas por: 

a) derivação        

b) onomatopéia        

c) hibridismo    

d) composição        

e) prefixação 

 

10. (FUVEST) Assinale a alternativa em que uma das palavras não é formada por prefixação: 

a) readquirir, predestinado, propor     

b) irregular, amoral, demover   

c) remeter, conter, antegozar 

d) irrestrito, antípoda, prever      

e) dever, deter, antever 

 

11. (LONDRINA-PR) A palavra resgate é formada por derivação: 

a) prefixal           

b) sufixal         

c) regressiva    

d) parassintética      

e) imprópria 

 

12. (CESGRANRIO) Assinale a opção em que nem todas as palavras são de um mesmo radical: 

a) noite, anoitecer, noitada     

b) luz, luzeiro, alumiar     

c) incrível, crente, crer 

d) festa, festeiro, festejar 

e) riqueza, ricaço, enriquecer 

 

13. (SANTA CASA) Em qual dos exemplos abaixo está presente um caso de derivação parassintética? 

a) Lá vem ele, vitorioso do combate. 

b) Ora, vá plantar batatas! 

c) Começou o ataque. 

d) Assustado, continuou a se distanciar do animal. 

e) Não vou mais me entristecer, vou é cantar. 

 

14. (UF-MG) Em todas as frases, o termo grifado exemplifica corretamente o processo de formação de palavras indicado, 

exceto em: 

a) derivação parassintética - Onde se viu perversidade semelhante? 



b) derivação prefixal - Não senhor, não procedi nem percorri. 

c) derivação regressiva - Preciso falar-lhe amanhã, sem falta. 

d) derivação sufixal - As moças me achavam maçador, evidentemente. 

e) derivação imprópria - Minava um apetite surdo pelo jantar. 

 

15. (UF-MG) Em "O girassol da vida e o passatempo do tempo que passa não brincam nos lagos da lua", há, respectivamente: 

a) um elemento formado por aglutinação e outro por justaposição 

b) um elemento formado por justaposição e outro por aglutinação 

c) dois elementos formados por justaposição 

d) dois elementos formados por aglutinação 

e) n.d.a 

 

16. (UF-SC) Aponte a alternativa cujas palavras são respectivamente formadas por justaposição, aglutinação e parassíntese:  

a) varapau - girassol - enfaixar    

b) pontapé - anoitecer - ajoelhar     

c) maldizer - petróleo - embora 

d) vaivém - pontiagudo - enfurece       

e) penugem - plenilúdio - despedaça 

 

17. (UF SÃO CARLOS) Considerando-se os vocábulos seguintes, assinalar a alternativa que indica os pares de derivação 

regressiva, derivação imprópria e derivação sufixal, precisamente nesta ordem: 

1. embarque    

2. histórico    

3. cruzes!     

4. porquê     

5. fala     

6. sombrio 

 

a) 2-5, 1-4, 3-6     

b) 1-4, 2-5, 3-6       

c) 1-5, 3-4, 2-6        

d) 2-3, 5-6, 1-4       

e) 3-6, 2-5, 1-4       

 

18. (VUNESP) Em "... gordos irlandeses de rosto vermelho..." e "... deixa entrever o princípio de uma tatuagem.", os termos 

grifados são formados, respectivamente, a partir de processos de: 

a) derivação prefixal e derivação sufixal       

b) composição por aglutinação e derivação prefixal 

c) derivação sufixal e composição por justaposição      

d) derivação sufixal e derivação prefixal 

e) derivação parassintética e derivação sufixal 

 

19. (FURG-RS) A alternativa em que todas as palavras são formadas pelo mesmo processo de composição é: 

a) passatempo - destemido - subnutrido         

b) pernilongo - pontiagudo – embora 

c) leiteiro - histórico - desgraçado                   

d) cabisbaixo - pernalta - vaivém     

e) planalto - aguardente - passatempo 

 

20. (UNISINOS) O item em que a palavra não está corretamente classificada quanto ao seu processo de formação é: 

a) ataque - derivação regressiva                    

b) fornalha - derivação por sufixação    

c) acorrentar - derivação parassintética          

d) antebraço - derivação prefixal      

e) casebre - derivação imprópria 

 

21. (FUVEST) Nas palavras: atenuado, televisão, percurso temos, respectivamente, os seguintes processos de formação das 

palavras: 

a) parassíntese, hibridismo, prefixação       

b) aglutinação, justaposição, sufixação 

c) sufixação, aglutinação, justaposição       



d) justaposição, prefixação, parassíntese 

e) hibridismo, parassíntese, hibridismo 

 

22. (UF-UBERLÂNDIA) Em qual dos itens abaixo está presente um caso de derivação parassintética: 

a) operaçãozinha        

b) conversinha        

c) principalmente       

d) assustadora      

e) obrigadinho 

 

23. (OBJETIVO) "O embarque dos passageiros será feito no aterro". Os dois termos sublinhados representam, 

respectivamente, casos de: 

a) palavra primitiva e palavra primitiva       

b) conversão e formação regressiva     

c) formação regressiva e conversão            

d) derivação prefixal e palavra primitiva    

e) formação regressiva e formação regressiva 

 

24. (UFF-RIO) O vocábulo catedral, do ponto de vista de sua formação é: 

a) primitivo       

b) composto por aglutinação      

c) derivação sufixal   

d) parassintético       

e) derivado regressivo de catedrático 

 

24. (PUC) Assinale a classificação errada do processo de formação indicado: 

a) o porquê - conversão ou derivação imprópria      

b) desleal - derivação prefixal   

c) impedimento - derivação parassintética 

d) anoitecer - derivação parassintética   

e) borboleta - primitivo 

25. (UF-PR) A formação do vocábulo sublinhado na expressão "o canto das sereias" é: 

a) composição por justaposição 

b) derivação regressiva 

c) derivação prefixal 

d) derivação sufixal 

e) palavra primitiva 

 

26. (ES-UBERLÂNDIA) Todos os verbos seguintes são formados por parassíntese (derivação parassintética), exceto: 

a) endireitar      

b) atormentar      

c) enlouquecer      

d) desvalorizar       

e) soterrar 

 

27. (FUVEST) Assinalar a alternativa em que a primeira palavra apresenta sufixo formador de advérbio e, a segunda, sufixo 

formador de substantivo: 

a) perfeitamente varrendo       

b) provavelmente erro       

c) lentamente explicação 

d) atrevimento ignorância        

e) proveniente furtado 

 

28. (FUVEST) As palavras adivinhar - adivinho e adivinhação - têm a mesma raiz, por isso são cognatas. Assinalar a 

alternativa em que não ocorrem três cognatos: 

a) alguém - algo - algum          

b) ler, leitura - lição          

c) ensinar - ensino, ensinamento 

d) candura - cândido - incandescência       

e) viver - vida - vidente 

 



29. (FCMSC-SP) As palavras expatriar, amoral, aguardente, são formadas por: 

a) derivação parassintética, prefixal, composição por aglutinação 

b) derivação sufixal, prefixal, composição por aglutinação 

c) derivação prefixal, prefixal, composição por justaposição 

d) derivação parassintética, sufixal, composição por aglutinação 

e) derivação prefixal, prefixal, composição por justaposição 

 

30. (MACK) As palavras entardecer, desprestígio e oneroso, são formadas, respectivamente, por: 

a) prefixação, sufixação e parassíntese   

b) sufixação, prefixação e parassíntese     

c) parassíntese, sufixação e prefixação 

d) sufixação, parassíntese e prefixação      

e) parassíntese, prefixação e sufixação 

 

31. (FUVEST) Foram formadas pelo mesmo processo as seguintes palavras: 

a) vendavais, naufrágios, polêmicas       

b) descompõem, desempregados, desejava 

c) estendendo, escritório, espírito       

d) quietação, sabonete, nadador       

e) religião, irmão, solidão 

 

32. (TRE-ES) Quem possui inveja é: 

a) invejozo               

b) invejeiro              

c) invejado             

d) invejoso          

e) invejador 

 

33. (ETF-SP) Assinalar a alternativa que indique corretamente o processo de formação das palavras sem-terra, sertanista e 

desconhecido: 

a) composição por justaposição, derivação por sufixação, derivação por prefixação e sufixação 

b) composição por aglutinação, derivação por sufixação e derivação por parassíntese 

c) composição por aglutinação, derivação por sufixação e derivação por sufixação 

d) composição por justaposição, derivação por sufixação e composição por aglutinação 

e) composição por aglutinação, derivação por sufixação e derivação por prefixação 

 

34. (FUVEST) Assinalar a alternativa que registra a palavra que tem o sufixo formador de advérbio: 

a) desesperança        

b) pessimismo     

c) empobrecimento     

d) extremamente      

e) sociedade 

 

35. (CESGRANRIO) Os vocábulos aprimorar e encerrar classificam-se, quanto ao processo de formação de palavras, 

respectivamente, em: 

a) parassíntese - prefixação                      

b) parassíntese - parassíntese 

c) prefixação - parassíntese 

d) sufixação - prefixação e sufixação        

e) prefixação e sufixação - prefixação 

 

36. (PUC) Considerando o processo de formação de palavras, relacione a coluna da direita com a da esquerda: 

( 1 ) derivação imprópria                                          (   ) desenredo 

( 2 ) prefixação                                                          (   ) narrador 

( 3 ) prefixação e sufixação                                       (   ) infinitamente 

( 4 ) sufixação                                                            (   ) o voar 

( 5 ) composição por justaposição                             (   ) pão de mel 

 

a) 3, 4, 2, 5, 1      

b) 2, 4, 3, 1, 5        

c) 4, 1, 5, 3, 2          



d) 2, 4, 3, 5, 1         

e) 4, 1, 5, 2, 3 

 

37. (ETF-SP) Assinalar a alternativa em que as duas palavras são formadas por parassíntese: 

a) indisciplinado - desperdiçar       

b) incineração - indescritível      

c) despedaçar - compostagem 

d) endeusado - envergonhar          

e) descamisado - desonestidade 

 

38. (ETF-SP) Assinalar a alternativa correta quanto à formação das seguintes palavras: girassol; destampado; vinagre; irreal. 

a) sufixação; parassíntese; aglutinação; prefixação 

b) justaposição; prefixação e sufixação; aglutinação; prefixação 

c) justaposição; prefixação e sufixação; sufixação; parassíntese 

d) sufixação; parassíntese; derivação regressiva; sufixação 

e) aglutinação; prefixação; aglutinação; justaposição 

 

39. (CESGRANRIO) As palavras esquartejar, desculpa e irreconhecível foram formadas, respectivamente, pelos processos de:  

a) sufixação - prefixação - parassíntese      

b) sufixação - derivação regressiva - prefixação 

c) composição por aglutinação - prefixação - sufixação      

d) parassíntese - derivação regressiva - prefixação      

e) parassíntese - derivação imprópria - parassíntese 

 

40. (PUC-RJ) A palavra engrossar apresenta o mesmo processo de formação de: 

a) embalançar      

b) abstrair       

c) encaixotar      

d) encobrir       

e) perfurar 

 

1. Quanto à flexão de grau, o substantivo que difere dos demais é: 
A. viela. 

B. vilarejo. 

C. ratazana. 

D. ruela. 

E. sineta. 

2. Está errada a flexão verbal em: 
A. Eu intervim no caso. 

B. Requeri a pensão alimentícia. 

C. Quando eu ver a nova casa, aviso você 

D. Anseio por sua felicidade. 

E. Não pudeste falar. 

3. Das classes de palavra abaixo, as invariáveis são: 
A. interjeição - advérbio - pronome possessivo. 

B. numeral - substantivo - conjunção. 

C. artigo - pronome demonstrativo - substantivo. 

D. adjetivo - preposição - advérbio. 

E. conjunção - interjeição - preposição. 

4. Todos os verbos abaixo são defectivos, exceto: 
A. abolir. 

B. colorir. 

C. extorquir. 

D. falir. 

E. exprimir. 

5. O substantivo composto que está indevidamente escrito no plural é: 
A. mulas-sem-cabeça. 

B. cavalos-vapor. 

C. abaixos-assinados. 

D. quebra-mares. 

E. pães-de-ló. 

6. A alternativa que apresenta um substantivo invariável e um variável, respectivamente, é: 
A. vírus - revés. 

B. fênix - ourives. 



C. ananás - gás. 

D. oásis - alferes. 

E. faquir - álcool. 

7. "Paula mirou-se no espelho das águas": Esta oração contém um verbo na voz: 
A. ativa. 

B. passiva analítica. 

C. passiva pronominal. 

D. reflexiva recíproca. 

E. reflexiva. 

8. O único substantivo que não é sobrecomum é: 
A. verdugo. 

B. manequim. 

C. pianista. 

D. criança. 

E. indivíduo. 

9. A alternativa que apresenta um verbo indevidamente flexionado no presente do subjuntivo é: 
A. vade. 

B. valham. 

C. meçais. 

D. pulais. 

D. caibamos. 

10. A alternativa que apresenta uma flexão incorreta do verbo no imperativo é: 
A. dize. 

B. faz. 

C. crede. 

D. traze. 

E. acudi. 

11. A única forma que não corresponde a um particípio é: 
A. roto. 

B. nato. 

C. incluso. 

D. sepulto. 

E. impoluto. 

12. Na frase: "Apieda-te qualquer sandeu", a palavra sandeu (idiota, imbecil) é um substantivo: 
A. comum, concreto e sobrecomum 

B. concreto, simples e comum de dois gêneros. 

C. simples, abstrato e feminino. 

D. comum, simples e masculino 

E. simples, abstrato e masculino. 

13. A alternativa em que não há erro de flexão do verbo é: 
A. Nós hemos de vencer. 

B. Deixa que eu coloro este desenho. 

C. Pega a pasta e a flanela e pole o meu carro. 

D. Eu reavi o meu caderno que estava perdido. 

E. Aderir, eu adiro; mas não é por muito tempo! 

14. Em "Imaginou-o, assim caído..." a palavra destacada, morfologicamente e sintaticamente, é: 
A. artigo e adjunto adnominal. 

B. artigo e objeto direto. 

C. pronome oblíquo e objeto direto. 

D. pronome oblíquo e adjunto adnominal. 

E. pronome oblíquo e objeto indireto. 

15. O item em que temos um adjetivo em grau superlativo absoluto é: 
A. Está chovendo bastante. 

B. Ele é um bom funcionário. 

C. João Brandão é mais dedicado que o vigia. 

D. Sou o funcionário mais dedicado da repartição. 

E. João Brandão foi tremendamente inocente. 

16. A alternativa em que o verbo abolir está incorretamente flexionado é: 
A. Tu abolirás. 

B. Nós aboliremos. 

C. Aboli vós. 

D. Eu abolo. 

E. Eles aboliram. 

17. A alternativa em que o verbo "precaver" está corretamente flexionado é: 
A. Eu precavejo. 

B. Precavê tu. 

C. Que ele precavenha. 



D. Eles precavêm. 

E. Ela precaveu. 

18. A única alternativa em que as palavras são, respectivamente, substantivo abstrato, adjetivo biforme e preposição acidental 

é: 
A. beijo-alegre-durante 

B. remédio-inteligente-perante 

C. feiúra-lúdico-segundo 

D. ar-parco-por 

E. dor-veloz-consoante 

 

Questões – Variantes lingüísticas 
 

 
 

1. UFTM -  
 Sobre a tira, analise as afirmativas.  
 I - Pode-se identificar, no último quadrinho, a fala de um nordestino, exemplo de variedade lingüística regional.  
II - É apresentada uma visão estereotipada de uma fala que suprime, quase sempre, as sílabas finais das palavras.  
III - A fala no último quadrinho retoma o exemplo dado no terceiro quadrinho, tornando-se mais inteligível.  
IV - O produtor da tira usou seu conhecimento das variedades lingüísticas existentes entre as regiões do país para  
produzir efeitos de humor.  
Estão corretas as afirmativas  
A) I, II e III, apenas.  
B) II, III e IV, apenas.  
C) I, III e IV, apenas.  
D) II e IV, apenas.  
E) I, II, III e IV.  
  
2. A tira exemplifica o uso de variedades lingüísticas. Sobre variedades e registros de linguagem, assinale a afirmativa 
INCORRETA.  
A) Preconceito lingüístico é o julgamento negativo dos falantes em função da variedade lingüística que utilizam.  
B) A maior ou menor proximidade entre os falantes faz com que usem variedades mais ou menos formais, denominadas 
registros de linguagem.  
C) Diferenças significativas nos aspectos fonológicos e morfossintáticos da língua marcam as variedades sociais, seja 
devido à escolaridade, à faixa etária, ao sexo.  
D) Norma culta ou padrão é a denominação dada à variedade lingüística dos membros da classe social de maior 
prestígio, que deve ser utilizada por todos da mesma comunidade.  
E) Gíria ou jargão é uma forma de linguagem baseada em vocabulário criado por um grupo social e serve de emblema 
para os membros do grupo, distinguindo-os dos demais falantes da língua.  
 
3. (FGV-SP) Caetano Veloso acaba de gravar uma canção, do filme Lisbela e o prisioneiro. Trata-se de Você não me 
ensinou a te esquecer. A propósito do título da canção, pode-se dizer que: 
a) a regra da uniformidade do tratamento é respeitada, e o estilo da frase revela a linguagem regional do autor. 
b) o desrespeito à norma sempre revela falta de conhecimento do idioma; nesse caso não é diferente. 
c) o correto seria dizer "Você não me ensinou a lhe esquecer". 
d) não deveria ocorrer a preposição a nessa frase, já que o verbo ensinar é transitivo direto. 
e) desrespeita-se a regra da uniformidade de tratamento. Com isso, o estilo da frase acaba por aproximar-se do da fala.  
4. {PUC-RJ) "Tem uma palavra que conheço mas que não consigo pegar." O trecho em destaque reproduz a fala de 
uma pessoa em que fica marcado o registro coloquial de linguagem. Como você poderia reescrever esse trecho usando 
o registro formal?  
 
5. (PUC-RJ) 



 
 

6. (UFBA) "A linguagem não é usada somente para veicular informações, isto é, a função referencial denotativa da 
linguagem não é senão uma entre outras; entre estas ocupa uma posição central a função de comunicar ao ouvinte a 
posição que o falante ocupa de fato ou acha que ocupa na sociedade em que vive. (...) A língua padrão é um sistema 
comunicativo ao alcance de uma parte reduzida dos integrantes de uma comunidade; é um sistema associado a um 
patrimônio cultural apresentado como um corpus definido de valores, fixados na tradição escrita. 
Uma variedade lingüística 'vale' o que 'valem' na sociedade os seus falantes, isto é, vale como reflexo do poder e da 
autoridade que eles têm nas relações econômicas e sociais." 
GNERRE, Maurizio. Linguagem, escrita e poder. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 5-7.  
Comente o ponto de vista enunciado por Maurizio Gnerre sobre o poder da 
linguagem, a partir da variedade lingüística representada nas falas da "senhora" 
entrevistada no texto a seguir. 
  

— Uai. É igual a mio. Abre a cova e tampa. A senhora colhe alguma coisa aqui na horta? 
— Cói. Cói fejão, cói mio, cói farinha. Como é que você planta arroz? 
— Vai abrino os caminhos com a enxada e a gente vai caminhando." 

VEADO, Rosa Maria Assis. Comportamento lingüístico do dialeto rural. Belo Horizonte: UPMG/Proed, 1982. p. 26.  
 
Texto para as questões de 7 a 11. 

É um mito a pretensa possibilidade de comunicação igualitária em todos os níveis. Isso é uma idealização. Todas as 
línguas apresentam variantes: o inglês, o alemão, o francês, etc. Também as línguas antigas tinham variações. O 
português e outras línguas românicas provêm de uma variedade do latim, o chamado latim vulgar, muito diferente do 
latim culto. Além disso, as línguas mudam. O português moderno é muito distinto do português clássico. Se fôssemos 
aceitar a idéia de estaticidade das línguas, deveríamos dizer que o português inteiro é um erro e, portanto, deveríamos 
voltar a falar latim. Ademais, se o português provém do latim vulgar, poder-se-ia afirmar que ele está todo errado. 
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 noutra, 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 lingüística serve para marcar a inclusão num desses grupos, dá uma 
identidade para seus membros. Aprendemos a distinguir a variação. Quando alguém começa a falar, sabemos se é do 
interior 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 conhecer 
variedades. Um bom falante é "poliglota" em sua própria língua. Saber português não é aprender regras que só existem 
numa língua artificial usada pela escola. 
As variantes não são feias ou bonitas, erradas ou certas, deselegantes ou elegantes; são simplesmente diferentes. 
Como as línguas são variáveis, elas mudam. "Nosso homem simples do campo" tem dificuldade de comunicar-se nos 
diferentes níveis do português não por causa da variação e da mudança lingüística, mas porque lhe foi barrado o acesso 
à escola ou porque, neste país, se oferece um ensino de baixa qualidade às classes trabalhadoras e porque não se lhes 
oferece a oportunidade de participar da vida cultural das camadas dominantes da população. 
FIORIN, José Luiz. In: Atas do I Congresso Nacional da ABRALIN. Excertos.  
7. (UFPE) Pela compreensão global do texto, podemos afirmar que o autor (mais de uma alternativa pode estar correta): 
a) critica, no português moderno, o fato de ele ter-se modificado ao longo do tempo, distanciando-se de sua forma 
clássica. 
b) considera que o bom falante do português é aquele que, tendo freqüentado a escola, domina as regras da gramática 
normativa. 
c) estabelece uma relação entre um fato lingüístico - a existência de variantes lingüísticas - e um fato social - a divisão 
das sociedades em grupos. 
d) considera a variação lingüística um fenômeno típico das línguas românicas, o que as diferencia das outras línguas. 
e) percebe o uso de determinada variante lingüística como um dos meios através dos quais o indivíduo se identifica 
como membro de um grupo. 
 
8. (UFPE} Sobre a relação entre o conhecimento lingüístico e o ensino escolar, a posição do texto é a de que (mais de 
uma alternativa pode estar correta): 
a) a escola é o lugar onde esse conhecimento é sistematizado e apreendido em sua totalidade. 
b) a escola possibilita ao aluno o conhecimento de normas gramaticais, mas isso não significa necessariamente o 
domínio de todos os usos de uma língua. 



c) há um conjunto de regras que apenas se mantém na língua ensinada na escola. 'Saber português' é algo que se 
esgota pelo conhecimento dessas regras. 
d) é do ensino escolar que restringe a gramática da língua ao uso padrão que resulta o 'indivíduo poliglota em sua 
própria língua'. 
e) é no ambiente escolar que as variantes são evidenciadas e trabalhadas.  
9. (UFPE) A análise feita no texto, sobre a variação lingüística, permite ao leitor inferir que (mais de uma alternativa pode 
estar correta): 
a) a existência da língua portuguesa é uma prova da não-estaticidade das línguas, neste caso do latim. 
b) as línguas não somente variam com o passar do tempo mas também com as diferenças de grupos sociais. 
c) algumas variantes, mais populares, são amostras de como o português é falado fora de um padrão que é correto, 
bonito e elegante. 
d) a variação das línguas não é um fenômeno exclusivamente lingüístico; é também um fenômeno social. 
e) o fato de um camponês apresentar dificuldade de comunicar-se nos diferentes níveis do português deve-se 
prioritariamente às variantes lingüísticas.  
10. (UFPE) Sobre as relações semânticas estabelecidas entre alguns segmentos do texto, analise as afirmações a 
seguir (mais de uma alternativa pode estar correta). 
a) Em "Se fôssemos aceitar a idéia de estaticidade das línguas, deveríamos dizer que o português inteiro é um erro", a 
parte destacada tem a função de levantar uma hipótese. 
b) Embora o conectivo se funcione, na maioria das vezes, para explicitar uma relação condicional, em "Ademais, se o 
português provém do latim vulgar, poder-se-ia afirmar que ele está todo errado", esse conectivo pode ser substituído por 
"uma vez que". 
c) O trecho "Quando alguém começa a falar, sabemos se é do interior, carioca ou português" é introduzido por uma 
referência temporal. 
d) No trecho "Como as línguas são variáveis, elas mudam", apresentam-se a causa e a conseqüência de um fenômeno. 
e) No último parágrafo, o autor apresenta uma seqüência de causas para o fato de o "nosso homem simples do campo" 
ter dificuldade de comunicar-se nos diferentes níveis do português.  
11. (UFPE) Considerando o valor semântico de algumas palavras do texto, analise os comentários seguintes (mais de 
uma alternativa pôde estar correta). 
a) "É um mito essa pretensa possibilidade de comunicação igualitária em todos os níveis." Isto é, essa "suposta", ou 
essa "presumida possibilidade de comunicação". 
b) "Se fôssemos aceitar a idéia da estaticidade das línguas" quer dizer: "Se fôssemos aceitar que as línguas são 
inflexíveis, imutáveis". 
c) "A variação é inerente às línguas." Isto é, "A variação é inseparável, é constitutiva das línguas". 
d) "Um falante poliglota" é um falante que sabe se expressar bem, conforme as normas aprendidas na escola. 
e) "Participar da vida cultural das camadas dominantes" restringe-se a "inserir-se nas atividades intelectuais das classes 
que administram o poder".  
12. (UEL-PR) "As línguas constituem sistemas de comunicação verbal. Conquanto a fala seja da maior importância, fator 
fundamental de humanidade no homem, a nossa capacidade de comunicar conteúdos expressivos não se restringe às 
palavras; nem são elas o único modo de comunicação simbólica. Existem, na faixa de mediação significativa entre nosso 
mundo interno e o externo, outras linguagens além das verbais."  
(OSTROWER^ayga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis: Vozes, 1999. p. 24.)  
Segundo o texto, é correto afirmar: 

a) Nada pode substituir as palavras como forma de comunicação. 
b) A capacidade humana de comunicação limita-se às linguagens não-verbais. 
c) A fala não é o único elemento a considerar em situações de comunicação simbólica. 
d) A fala é indispensável na mediação entre nosso mundo interno e o externo. 

e) Para comunicar conteúdos expressivos, é prioritário dominar as linguagens não-
verbais. 
 
13. (L/FG-GO) Leia a charge abaixo. 



 
A charge dramatiza um grave problema social no Brasil: o do desemprego. Analisando a combinação da linguagem 
verbal com a não-verbal, explique por que a situação retratada é irônica.  
 
Texto para as questões 14 a 16. 

Para falar e escrever bem, é preciso, além de conhecer o padrão formal da Língua Portuguesa, saber adequar o uso da 
linguagem ao contexto discursivo. Para exemplificar este fato, seu professor de Língua Portuguesa convida-o a ler o 
texto Aí, galera, de Luís Fernando Veríssimo. No texto, o autor brinca com situações de discurso oral que fogem à 
expectativa do ouvinte. 

Aí, galera 

Jogadores de futebol podem ser vítimas de estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um jogador de futebol 
dizendo "estereotipação"? E, no entanto, por que não? 

— Aí, campeão. Uma palavrinha pra galera. 

— Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais esportistas, aqui 
presentes ou no recesso dos seus lares. 

— Como é? 
— Aí, galera. 
— Quais são as instruções do técnico? 
— Nosso treinador vaticinou que, com um trabalho de contenção coordenada, com energia otimizada, na zona de 

preparação, aumentam as probabilidades de, recuperado o esférico, concatenarmos um contragolpe agudo com 
parcimônia de meios e extrema objetividade, valendo-nos da desestruturação momentânea do sistema oposto, 
surpreendido pela reversão inesperada do fluxo da ação. 

— Ahn? 
— É pra dividir no meio e ir pra cima pra pega eles sem calça. 
— Certo. Você quer dizer mais alguma coisa? 
— Posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental. algo banal, talvez mesmo previsível e piegas, a uma pessoa 

à qual sou ligado por razões, inclusive, genéticas? 
— Pode. 
— Uma saudação para a minha progenitora. 
— Como é? 
— Alo, mamãe! 
— Estou vendo que você é um, um... 
— Um jogador que confunde o entrevistador, pois não corresponde à expectativa de que o atleta seja um ser algo 

primitivo com dificuldade de expressão e assim sabota a estereotipação? 
— Estereoquê? 
— Um chato? 
— Isso.                                                                          Correio Braziliense, 13 maio 1998. 

 

14. (Enem) O texto retraía duas situações relacionadas que fogem à expectativa do público. São elas: 

a) a saudação do jogador aos fâs do clube, no início da entrevista, e a saudação final dirigida à sua mãe. 

b) a linguagem muito formal do jogador, inadequada à situação da entrevista, e um jogador que fala, com desenvoltura, de modo 

muito rebuscado. 

c) o uso da expressão "galera", por parte do entrevistador, e da expressão "progenitora", por parte do jogador. 

d) o desconhecimento, por parte do entrevistador, da palavra "estereotipação", e a fala do jogador em "é pra dividir no meio e ir pra 

cima pra pega eles sem calça". 

e) o fato de os jogadores de futebol serem vítimas de estereotipação e o jogador entrevistado não corresponder ao estereótipo. 

 

15. (Enem) O texto mostra uma situação em que a linguagem usada é inadequada ao contexto. Considerando as diferenças entre 

língua oral e língua escrita, assinale a opção que representa também uma inadequação da linguagem usada ao contexto. 

a) "O carro bateu e capoto, mas num deu pra vê direito" - um pedestre que assistiu ao acidente comenta com o outro que vai passando. 



b) "E aí, ô meu! Como vai essa força?" - um jovem que fala para um amigo. 

c) "Só um instante, por favor. Eu gostaria de fazer uma observação" - alguém comenta em uma reunião de trabalho. 

d) "Venho manifestar meu interesse em candidatar-me ao cargo de Secretária Executiva desta conceituada empresa" - alguém que 

escreve uma carta candidatando-se a um emprego. 

e) "Porque se a gente não resolve as coisas como têm que ser, a gente corre o risco de termos, num futuro próximo, muito pouca 

comida nos lares brasileiros" - um professor universitário em um congresso internacional. 

 

16. (Enem) A expressão "pega eles sem calça" poderia ser substituída, sem comprometimento de sentido, em língua culta, formal, por: 

a) pegá-los na mentira. 

b) pegá-los desprevenidos. 

c) pegá-los em flagrante. 

d) pegá-los rapidamente. 

e) pegá-los momentaneamente. 

 

17. (Unicamp-SP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jogos de imagens  e palavras são característicos da linguagem de história em quadrinhos. Alguns desses jogos podem 
remeter a domínios específicos da linguagem a que temos acesso em nosso cotidiano, tais como a linguagem dos 
médicos, a linguagem dos economistas, a linguagem dos locutores de futebol, a linguagem dos surfistas, dentre outras. 
É o que ocorre na tira de Laerte, acima apresentada. 
a) Transcreva as passagens da tira que remetem a domínios específicos e explicite que domínios são esses. 
b) Levando em consideração as relações entre imagens e palavras, identifique um momento de humor na tira e explique 
como é produzido. 
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Texto para a questão 18 
  
pronominais 
Dê-me um cigarro 
Diz a gramática 
Do professor e do aluno 
E do mulato sabido. 
Mas o bom negro e o bom branco 
Da Nação Brasileira 
Dizem todos os dias 
Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro 
(Oswald de Andrade. In Poesia Pau-Brasil) 
  
Analise as seguintes afirmações a respeito desse poema: 
I — No texto, encontramos exemplos do Português tanto no seu uso padrão quanto no seu uso coloquial. 
II — Para manifestar sua tendência à coloquialidade, o texto ignora completamente procedimentos do 
Português padrão. 
III — Ao adotar a norma culta como mecanismo de julgamento estilístico, o texto implicitamente condena o 
analfabetismo. 
IV — O uso do Português padrão no primeiro verso, em contraste com a adoção da linguagem coloquial no 
último, insinua a superioridade daquele sobre este. 
V — A coexistência da norma culta com a linguagem coloquial indica a diversidade dos usos do Português 
no Brasil. 
  
É possível considerar que: 
a)       todas as afirmações estão corretas. 
b)       estão corretas as afirmações I e V. 
c)        estão corretas as afirmações II e III. 
d)       estão corretas as afirmações III e IV. 
e)       todas as afirmações estão incorretas. 
 

Texto para as questões 19 e 20  
  
Aula de português 
  
1. A linguagem 

na ponta da língua 
tão fácil de falar 
e de entender. 
  
5. A linguagem 
na superfície estrelada de letras, 
sabe lá o que quer dizer? 
  
Professor Carlos Góis, ele é quem sabe, 
e vai desmatando 

10.o amazonas de minha ignorância. 
Figuras de gramática, esquipáticas, 
atropelam-me, aturdem-me, seqüestram-me. 
  
Já esqueci a língua em que comia, 
em que pedia para ir lá fora, 

15. em que levava e dava pontapé, 
 a língua, breve língua entrecortada 
do namoro com a priminha. 
  
O português são dois; o outro, mistério. 
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Carlos Drummond de Andrade. Esquecer para 
lembrar, Rio de Janeiro: José Olympio, 1979. 
   

19. (ENEM/2006)  
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. 
  
20. (ENEM/2006)  
No poema, a referência à variedade padrão da língua está expressa no seguinte trecho: 
  
A) “A linguagem / na ponta da língua” ( 1 e 2). 
B) “A linguagem / na superfície estrelada de letras” ( 5 e 6). 
C) “[a língua] em que pedia para ir lá fora” ( 14). 
D) “[a língua] em que levava e dava pontapé” (15). 
E) “[a língua] do namoro com a priminha” ( 17). 
 

 

 
 
 
 
 

 

 


