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AS VARIANTES DE LINGUAGEM
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

01. No texto de Drummond, observamos que alguns vocábulos utilizados são considerados hoje arcaicos, pois caíram em desuso, fato
que revela como a língua é dinâmica e o quanto ela está sujeita ao fator tempo. Nesse sentido, identificamos a variante diacrônica da
linguagem.
Resposta: E
02. De acordo com a norma padrão, a construção do verso “Nóis fumo e não encontrêmo ninguém” constitui um desvio. Para adequá-la
à norma, deve-se estabelecer a concordância do verbo na 1ª pessoa do plural com o pronome “Nós”.
Resposta: E
03. Apesar do que informa a alternativa dada como correta pelo INEP (organizador do Exame), o texto não apresenta um confronto
explícito entre gerações. O candidato deve inferir tal situação a partir da informação dada na primeira frase do texto: “No Brasil, as
palavras envelhecem e caem como folhas secas”. A elaboração das alternativas mostra ao estudante que o conteúdo cobrado são as
variações diatópicas, diastráticas e diafásicas.
Diatópicas (variações geográficas) são as diferenças observadas na comparação entre regiões e dizem respeito tanto em relação ao
significado das palavras quanto à sintaxe.
Diastráticas são as diferenças observadas nos grupos sociais e estão relacionadas à faixa etária, profissão, nível de escolaridade, estrato
social.
Resposta: B
04. A única alternativa que se mantém no padrão formal é a A, pois as demais apresentam vocabulário e expressões regionais ou populares:
“estribos” (B), “no toco” (C), “mão beijada” (D) e “amunhecou” (D).
Resposta: A
05. O objetivo da questão é compreender os princípios que norteiam a pronúncia, a morfologia, a sintaxe ou o léxico da variedade regional
da língua portuguesa, demonstrando que essa variante linguística segue determinados princípios ou regras gerais para a sua concepção.
Nesse sentido, na pronúncia das palavras “tarvez“ e “sorto”, observa-se o mesmo procedimento: a permutação, no final de sílaba,
do fonema lateral /l/ pelo fonema /r/.
Resposta: B
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