
 

 

 

 

Colégio Equipe de Juiz de Fora 
Rua São Mateus, 331 - São Mateus – Juiz de Fora – MG (32) 323-8686 

 

23/03/2020: MATERIAL ADICIONAL 1 – 1º ano EM 

DISCIPLINA: PORTUGUÊS 

PROFESSORA: GISELA MARQUES 

 

1) Leia a frase a seguir e analise as afirmações feitas a respeito dela: 

“Rico tem veia poética, pobre tem varizes.” 

I. As frases veiculadas nos para-choques dos caminhões são um exemplo de 

suporte não convencionado, pois apesar de não terem a finalidade de serem 

suportes de gêneros, veiculam textos, no caso, uma piada. 

II. Trata-se de um trocadilho, pois trabalha com a ambiguidade da expressão 

“veia poética”. 

III. Há, nessa frase, uma comparação entre as classes mais e menos favorecidas 

da sociedade, colocando-as no mesmo nível no que diz respeito à cultura. 

IV. As frases trazidas pelos para-choques de caminhão tendem a ser curtas, pois 

são feitas para serem lidas rapidamente, na estrada. 

Estão corretas: 

a) I e II 

b) I e III 

c) I, II e IV 

d) I e IV 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
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2)  

VERSOS ÍNTIMOS 

Vês! Ninguém assistiu ao formidável 

Enterro de tua última quimera. 

Somente a Ingratidão – esta pantera – 

Foi tua companheira inseparável! 

 

Acostuma-te à lama que te espera! 

O Homem, que, nesta terra miserável, 

Mora, entre feras, sente inevitável 

Necessidade de também ser fera. 

 

Toma um fósforo. 

Acende teu cigarro! o beijo, amigo, é a véspera do escarro, 

A mão que afaga é a mesma que apedreja. 

 

Se a alguém causa inda pena a tua chaga, 

Apedreja essa mão vil que te afaga, 

Escarra nessa boca que te beija! 

ANJOS, AUGUSTO DOS. EU E OUTRAS POESIAS. RIO DE JANEIRO: CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA, 1998. P. 42 

Sobre o soneto acima, assinale o que for correto: 

a) Nos versos “Toma um fósforo. / Acende teu cigarro!”, constata-se a presença da 

função conativa da linguagem, já que busca convencer o leitor a fumar. 

b) Por trazer palavras como “escarro”, “apedreja” e “chaga”, que não são típicas do 

lirismo, não é possível considerar esse texto como exemplo de função poética da 

linguagem. 

c) Embora predominantemente poético, é possível observar, no poema, a presença 

da função referencial, pois o eu lírico está, constantemente, tentando informar, 

sendo bem objetivo ao descrever as decepções nos relacionamentos. 

d) Não há presença de função emotiva, uma vez que o eu lírico, em momento algum, 

remete aos seus sentimentos. 
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e) O título do poema – Versos íntimos – tem caráter metalinguístico, pois remete ao 

fazer poético, atribuindo caráter de intimidade aos versos que o seguirão.  

3)  

“Quero aproximar o meu texto o máximo possível da linguagem oral. Em Ponciá Vicêncio, 
há um momento que diz que só o pai não ficava impressionado com a semelhança da 
menina com o avô. E aí eu pensei: semelhança é um termo que todo mundo usa, então 
vou botar parecença. Uso muito o dicionário. Gosto de trabalhar com palavras 
consideradas raras, mas que são usadas no dia a dia do interior ou por pessoas mais 
velhas. Quando termino um texto, gosto de ler em voz, escutar o texto.” 

DISPONÍVEL EM: HTTPS://MEDIUM.COM/MULHERES-QUE-ESCREVEM/MULHERES-QUE-ESCREVEM-

ENTREVISTA-CONCEICAO-EVARISTO-FA243FF84284. ACESSO EM: 31 OUT. 2019. 

Sobre o trecho da entrevista acima, em que a escritora brasileira Conceição Evaristo fala 
acerca do processo de escrita de seu livro mais conhecido, Ponciá Vicêncio, é correto 
afirmar que: 

a) Por se tratar de uma entrevista escrita, não é possível observar, no trecho acima, 

marcas de oralidade. 

b) Expressões como “todo mundo usa” e “vou botar”, utilizadas pela escritora, 
demonstram que a fala da autora possui marcas de coloquialidade, típicas do 

português padrão antigo. 

c) A autora comete uma incoerência ao afirmar que tenta aproximar seus textos da 

língua falada, pois há limites fixos que não devem ser ultrapassados entre escrita 

e oralidade. 

d) Não há monitoramento linguístico por parte da autora quando produz seus textos, 

uma vez que ela busca se aproximar da oralidade. 

e) Conceição Evaristo monitora seus textos linguisticamente ao aproximá-los da 

oralidade, pois utiliza palavras raras e antigas, falados por pessoas do interior e 

que fazem parte dos dicionários. 
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4)  

 

ÉPOCA, N. 698, 3 OUT. 2011. ADAPTADO. 

 

No anúncio é possível observar a presença de texto verbal e não verbal. A frase principal 
apresenta o verbo no modo imperativo. De que função da linguagem essa conjugação é 
típica e por que ela é tão utilizada na composição de textos desse tipo? 

5)  

Ora, em cartazes e placas não aparecem 'erros de português' e sim 'erros' de ortografia. 
Escrever, digamos, LOGINHA DE ARTEZANATO onde a lei obriga a escrever LOJINHA DE 
ARTESANATO em nada vai prejudicar a intenção do autor da placa: informar que ali se 
vende objetos de artesanato. [...] O fato também de haver 'erro' na placa não significa de 
forma nenhuma que os objetos ali vendidos sejam de qualidade inferior, 'errados' ou 
'feios'."  

BAGNO, MARCOS. PRECONCEITO LINGUÍSTICO - O QUE É, COMO SE FAZ. 52 ED. SÃO PAULO: LOYOLA, 

2009. P. 148. 

No fragmento acima, o linguista Marcos Bagno questiona o preconceito linguístico, no 
qual ocorre a estigmatização das pessoas por não dominarem a norma padrão da língua 
portuguesa. A partir disso, responda: 

a) A expressão “loginha de artezanato” é considerada ortograficamente errada por 
causa das convenções da escrita. Explique sobre a importância dessas convenções 

para a língua. 
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b) Com base nos exemplos fictícios trazidos pelo autor e levando em conta os sons 

da língua, justifique o que leva uma pessoa a escrever “loginha de artezanato” no 
lugar de “lojinha de artesanato”.  

6)  

 

LINGUAGEM PARANAENSE OFICIAL. CUIDA COM ESSE QUEBRA-MOLA AÍ NA FRENTE PIÁ. [S. L.], 1º NOV. 

2019. DISPONÍVEL EM: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/B4VQPUTA1MG/. ACESSO EM: 7 NOV. 2019. 

A imagem anterior é um texto de humor que brinca com a questão das variantes 
linguísticas. A que variedade linguística ela se refere e qual recurso provoca o humor da 
imagem?  

a) O humor da imagem só é possível porque se trata da variedade geográfica, em 

que se pode observar a presença do sotaque enquanto marca de oralidade. 

b) A imagem retrata a variedade geográfica ou diatópica. O humor dela se dá porque 

há uma quebra de expectativa, isto é, o falante paranaense subverte a resposta 

que era dele esperada, tornando a expressão mais próxima de seu cotidiano. 

c) A variedade histórica está presente na imagem em questão. O humor dela só é 

possível porque a palavra “quebra-molas” era amplamente utilizada nos séculos 
passados e, atualmente, o uso dela não faz mais sentido. 

d) Um exemplo de variedade sociocultural pode ser percebido na imagem, pois 

apenas um grupo de pessoas – mais especificamente os jovens – fazem uso do 

termo “quebra-mola”. 
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e) Trata-se da variação contextual. O humor da imagem se dá porque a palavra em 

questão não é utilizada em contextos formais, com os familiares, por exemplo; 

isso evidencia a falta de monitoramento linguístico e traz humor à imagem. 

7)  

 

ROUGE, LA FEMME. MAMÃE TÁ FRITANDO MACAXEIRA E QUANDO EU VI EU FALEI “TUDO PRA MIM” AÍ 
ELA “TUDO NÃO NÉ, TEM OUTRAS PESSOAS NESSA CASA”. [S.I], 29 OUT. 2019. TWITTER: 

@AGATABENASSIF. DISPONÍVEL EM: 

HTTPS://TWITTER.COM/AGATABENASSIF/STATUS/1189172625223946240. ACESSO EM 7 NOV. 2019.  

https://twitter.com/agatabenassif/status/1189172625223946240
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“Tudo pra mim” é uma gíria que permeia os textos curtos típicos da rede social Twitter. 
Levando isso em conta, responda às questões: 

a) O que causou o problema de comunicação entre mãe e filha?   

b) Além da presença da gíria, característica do novo gênero textual, o tweet, 

percebe-se, na imagem acima, outro exemplo de variante linguística. Explique 

qual a variedade em questão e exemplifique por meio de qual termo é possível 

identificar isso. 

c) Identifica-se, ainda, no tweet, a presença de marcas e recursos típicos da 

oralidade. Transcreva as palavras que fornecem caráter oral ao texto.  

8)  

Áries 

Não tenha medo de mudar, ariano. O céu pede que você saia da zona de conforto e que 
faça coisas novas. É preciso abrir mão daquilo que não serve mais e não seguir em um 
caminho só porque ele te traz segurança ou porque sua teimosia quer que seja assim. É 
um bom momento para ter conversas importantes e tomar decisões. 

DISPONÍVEL EM: HTTPS://TITIVIDAL.COM.BR/HOROSCOPO/HOROSCOPO-MENSAL/. ACESSO EM: 2 NOV. 

2019. 

Sobre o horóscopo do mês de novembro, responda: a que esfera da comunicação 
humana pertence o texto lido? 

9)  

  

https://titividal.com.br/horoscopo/horoscopo-mensal/
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A utilização de determinadas variedades linguísticas em campanhas educativas tem a 
função de atingir o público-alvo de forma mais direta e eficaz. No caso desse texto, 
identifica-se essa estratégia pelo (a) 

a) discurso formal da língua portuguesa. 

b) registro padrão próprio da língua escrita. 

c) seleção lexical restrita à esfera da medicina. 

d) fidelidade ao jargão da linguagem publicitária. 

e) uso de marcas linguísticas típicas da oralidade. 

10)  

O internetês na escola 

O internetês — expressão grafolinguística criada na internet pelos adolescentes na última 
década — foi, durante algum tempo, um bicho de sete cabeças para gramáticos e 
estudiosos da língua. Eles temiam que as abreviações fonéticas (onde “casa” vira ksa; e 
“aqui” vira aki) comprometessem o uso da norma culta do português para além das 
fronteiras cibernéticas. Mas, ao que tudo indica, o temido internetês não passa de um 
simpático bichinho de uma cabecinha só. Ainda que a maioria dos professores e 
educadores se preocupe com ele, a ocorrência do internetês nas provas escolares, 
vestibulares e em concursos públicos é insignificante. Essa forma de expressão parece 
ainda estar restrita a seu hábitat natural. Aliás, aí está a questão: saber separar bem a 
hora em que podemos escrever de qq jto, da hora em que não podemos escrever de 
“qualquer jeito”. Mas, e para um adolescente que fica várias horas “teclando” que nem 
louco nos instant messengers e chats da vida, é fácil virar a “chavinha” no cérebro do 
internetês para o português culto? “Essa dificuldade será proporcional ao contato que o 
adolescente tenha com textos na forma culta, como jornais ou obras literárias. 
Dependendo deste contato, ele terá mais facilidade para abrir mão do internetês” —
explica Eduardo de Almeida Navarro, professor livre-docente de língua tupi e literatura 
colonial da USP. 

RAMPAZZO, F. DISPONÍVEL EM: WWW.REVISTALINGUA.COM.BR. ACESSO EM: 1º MAR. 2012 

(ADAPTADO). 

 

Segundo o texto, a interação virtual favoreceu o surgimento da modalidade linguística 
conhecida como internetês. Quanto à influência do internetês no uso da forma culta da 
língua, infere-se que 

a) a ocorrência de termos do internetês em situações formais de escrita aponta a 

necessidade de a língua ser vista como herança cultural que merece ser bem 

cuidada. 
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b) a dificuldade dos adolescentes para produzirem textos mais complexos é 

evidente, sendo consequência da expansão do uso indiscriminado da internet por 

esse público. 

c) a carência de vocabulário culto na fala de jovens tem sido um alerta quanto ao 

uso massivo da internet, principalmente no que concerne a mensagens 

instantâneas. 

d) a criação de neologismos no campo cibernético é inevitável e restringe a 

capacidade de compreensão dos internautas quando precisam lidar com leitura 

de textos formais. 

e) a alternância de variante linguística é uma habilidade dos usuários da língua e é 

acionada pelos jovens de acordo com suas necessidades discursivas. 

11)  

O Chat e sua linguagem virtual 

O significado da palavra chat vem do inglês e quer dizer “conversa”. Essa conversa 
acontece em tempo real, e, para isso, é necessário que duas ou mais pessoas estejam 
conectadas ao mesmo tempo, o que chamamos de comunicação síncrona. São muitos 
os sites que oferecem a opção de bate-papo na internet, basta escolher a sala que deseja 
“entrar”, identificar-se e iniciar a conversa. Geralmente, as salas são divididas por 
assuntos, como educação, cinema, esporte, música, sexo, entre outros. Para entrar, é 
necessário escolher um nick, uma espécie de apelido que identificará o participante 
durante a conversa. Algumas salas restringem a idade, mas não existe nenhum controle 
para verificar se a idade informada é realmente a idade de quem está acessando, 
facilitando que crianças e adolescentes acessem salas com conteúdos inadequados para 
sua faixa etária. 

AMARAL, S. F. INTERNET: NOVOS VALORES E NOVOS COMPORTAMENTOS. IN: SILVA, E.T. (COORD.). A 

LEITURA NOS OCEANOS DA INTERNET. SÃO PAULO: CORTEZ, 2003. (ADAPTADO). 

Segundo o texto, o chat proporciona a ocorrência de diálogos instantâneos com 
linguagem específica, uma vez que nesses ambientes interativos faz-se uso de protocolos 
diferenciados de interação. O chat, nessa perspectiva, cria uma nova forma de 
comunicação porque 

a) possibilita que ocorra diálogo sem a exposição da identidade real dos indivíduos, 

que podem recorrer a apelidos fictícios sem comprometer o fluxo da comunicação 

em tempo real. 

b) disponibiliza salas de bate-papo sobre diferentes assuntos com pessoas pré-

selecionadas por meio de um sistema de busca monitorado e atualizado por 

autoridades no assunto. 
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c) seleciona previamente conteúdos adequados à faixa etária dos usuários que serão 

distribuídos nas faixas de idade organizadas pelo site que disponibiliza a 

ferramenta. 

d) garante a gravação das conversas, o que possibilita que um diálogo permaneça 

aberto, independente da disposição de cada participante. 

e) limita a quantidade de participantes conectados nas salas de bate-papo, a fim de 

garantir a qualidade e eficiência dos diálogos, evitando mal-entendidos. 

12)  

Leia a reportagem a seguir. 

Cristiano Machado, 29 anos de idade, capricha na caligrafia e enfeita as cartas com 
desenhos. 
As mensagens são escritas na cela que divide com outros rapazes na Penitenciária 3 de 
Hortolândia (100 km de SP), de onde espera sair no final deste ano. Até lá, tentará 
conquistar alguém que aceite dar fim a sete anos de isolamento afetivo com uma visita à 
unidade prisional. 
Nas mensagens, ele busca uma mulher “fiel e sincera” e que acredite na recuperação 
dele, preso desde 2010 por roubo. “Cansei dessa vida que levo desde os 11 anos.” 

A dica do correio do amor veio de um colega de detenção, que arranjou uma namorada 
por meio da seção. Como seduzir alguém em uma situação tão adversa? “Tem que 
mandar bonito nas cartas. Trocar aquela ideia para convencer ela a vir e mostrar que a 
gente é capaz de mudar”, disse ele, ao receber a Folha no presídio. Sorriso no rosto e 
com algemas, diz que teve respostas às missivas, mas nenhuma visita. “As cartas dos 
privados de liberdade são as que mais me emocionam. São pessoas que se sentem muito 
solitárias e, às vezes, procuram apenas uma companhia”, diz Lara Pires, uma das 
jornalistas responsáveis pela seção. 

Antes de voltar à cela, o rapaz que cursou até a 7ª série escreve um novo texto para que 
a reportagem entregue ao jornal. “Não tem mulher ideal, não tem modelo. Pode ser feia, 
bonita, gorda, velha. Sendo sincera, ótimo.” 

ADAPTADO DE: À ESPERA DE UMA VISITA, PRESIDIÁRIO ESCREVE BONITO. IN. “CORREIO DO NAMORO” 
ATRAI DE VIÚVA EXIGENTE A PRESIDIÁRIO CARENTE EM BUSCA DE NOVO AMOR. FOLHA DE S. PAULO, 

COTIDIANO, B6. 12 JUN. 2017. 

O trecho “Tem que mandar bonito nas cartas. Trocar aquela ideia para convencer ela a 
vir e mostrar que a gente é capaz de mudar” apresenta marcas de informalidade. 
Reescreva-o de modo a eliminar essas marcas sem alterar o seu sentido original. 
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13)   

Uma propaganda a respeito das facilidades oferecidas por um estabelecimento bancário 
traz a seguinte recomendação:  

 
Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Mas não se esqueça: vírgulas significam pausas. 

VEJA. N. 1918. SÃO PAULO, 17 AGO. 2005, P. 17. 

 

Nesse texto, observa-se um exercício de natureza metalinguística. Explique como esse 
recurso auxilia a construção do sentido pretendido para persuadir o leitor. 

14)  

Observe, abaixo, esta figura de Escher: 

 

Na linguagem verbal, exemplos de aproveitamento de recursos equivalentes aos da 
gravura de Escher encontram-se, com frequência, 

a) nos jornais, quando o repórter registra uma ocorrência que lhe parece 

extremamente intrigante. 

b) nos textos publicitários, quando se comparam dois produtos que têm a mesma 

utilidade. 

c) na prosa científica, quando o autor descreve com isenção e distanciamento a 

experiência de que trata. 

d) na literatura, quando o escritor se vale das palavras para expor procedimentos 

construtivos do discurso. 
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e) nos manuais de instrução, quando se organiza com clareza uma determinada 

sequência de operações. 

 

GABARITO 
 

1- Alternativa C 

A questão, ao considerar as frases dos para-choques de caminhão, trabalha com o 

conceito de suporte não convencionado. Os textos neles veiculados são curtos, 

dinâmicos e, normalmente, apresentam conotação de piada. No caso da frase 

analisada, a piada é estabelecida por meio de um trocadilho. 

 

2- Alternativa E 

O poema faz parte da linguagem poética, ainda que use termos que fujam ao lirismo 

típico da poesia, como “enterro”, “lama”, “escarro”, “chaga”, “apedreja”, mas essa é 
uma característica do período de que o texto faz parte, o que elimina a alternativa B. 

Percebe-se, também, a presença da função emotiva, já que o autor coloca seus 

sentimentos no texto, o que torna a alternativa C incorreta. A função conativa não é 

percebida no poema, nem a referencial, excluindo as alternativas A e C. O título que 

recebe o poema indica metalinguagem, pois remete aos versos que estarão na 

sequência. 

 
3- Alternativa E 

Quando aponta o cuidado com a escolha de vocábulos que remetam à oralidade, a 

escritora evidencia a necessidade de monitoramento linguístico para que sua literatura 

cumpra o objetivo por ela pretendido: aproximar-se da linguagem utilizada oralmente 

em alguns contextos específicos, permeada de palavras raras, utilizadas 

cotidianamente por pessoas mais velhas e moradoras do interior. 

 

4- Espera-se que o aluno identifique que o uso de verbos no imperativo remete à 

função conativa ou apelativa da linguagem, cujo objetivo está pautado no 

convencimento do interlocutor. Assim, o uso desses verbos visa a persuadir o 

leitor, convencendo-o a realizar as atitudes sugeridas. 

 

5- A) Para responder a essa questão, o aluno deve mencionar a importância das 

convenções ortográficas, explicando que, por meio delas, a comunicação pode 

ocorrer de forma padronizada, sendo possível que as pessoas, apesar das 

variações dialetais, se compreendam. 
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B) Espera-se que o aluno aponte que as consoantes G e Z têm o mesmo som que 

as letras J e S quando aliadas às vogais I e A. 

 

6- Alternativa B 

O humor da imagem – na qual se identifica variação linguística geográfica – acontece 

pela aproximação que o interlocutor faz da palavra “lombada” com um termo mais 
próximo e mais usual no seu cotidiano: “quebra-mola”. 

 

7- A) Espera-se que o aluno identifique que o ruído na comunicação se deu porque a 

mãe desconhecia a gíria que integra o gênero textual tweet. 

B) O aluno deve identificar que a palavra “macaxeira” – em outras regiões brasileiras 

conhecida como “aipim” e “mandioca” – introduz a variedade linguística geográfica.  

C) Devem ser apontadas as palavras “tá”, “pra”, “aí ela”, “né”, além da ausência de 
vírgulas. Sugestão de reescrita: “Mamãe estava fritando macaxeira.  

 

8- Espera-se que o aluno responda que, por ser publicado mensamente, mediante 

informação da referência, pertença à esfera da imprensa, sendo veiculado, 

normalmente, em jornais ou revistas. 

 

9- Alternativa E 

A fim de se aproximar da fala utilizada cotidianamente pelos potenciais leitores e 

atingir um maior número de pessoas que assim falam, o anúncio publicitário faz 

uso de marcas linguísticas comuns da oralidade, como o uso do gerúndio em “ir se 
acostumando” e de expressões coloquiais como “ser difícil largar o açúcar”. 
 

10- Alternativa E 

De acordo com o texto base, o internetês não é motivo para preocupação por parte 

dos linguistas, visto que a ocorrência dele em situações escolares não tem sido muito 

intensa, o que demonstra a capacidade dos internautas de adequar a linguagem ao 

contexto de uso em questão. 

 

11- Alternativa A 

A partir da interpretação do texto, que fala acerca dos chats, é possível concluir que 

eles são anônimos, o que possibilita que se esconda a identidade dos indivíduos, os 

quais fazem uso de nicks para não serem identificados. 
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12- As marcas de oralidade presentes no texto são típicas do contexto em que o 

entrevistado se refere: podem ser percebidas em expressões como “tem que 
mandar bonito”, “trocar aquela ideia” e “convencer ela”. É possível reescrever a 
frase, retirando dela as marcas de oralidade, desse modo: “É preciso caprichar nas 

cartas. Conversar com a pessoa para convencê-la a nos visitar e poder mostrar que 

somos capazes de mudar.”. 
 

13- A metalinguagem está presente no enunciado porque se afirma, por meio da 

própria linguagem, a função que as vírgulas exercem na organização de um texto, 

comparando-as com os benefícios oferecidos pelo banco em questão. 

 

14- Alternativa D 

Na figura, observa-se a presença da metalinguagem, pois há representação de uma 

mão desenhando a outra. Esse é um recurso bastante comum nos textos literários, 

que, muitas vezes, falam sobre o próprio processo de fazer poético. 

 

 

 

 

 

 

 

 


