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01. O texto, em dado momento, expressa que “o fator mais forte que motiva os falantes a extinguirem uma palavra é associar a palavra, 
infl uenciados direta ou indiretamente pela visão normativa, a um grupo que julga não ser seu“. Essa afi rmação demonstra o quanto 
o preconceito sociocultural determina o abandono de alguns vocábulos.

 Resposta: C

02. No texto, observa-se a variante diafásica, que consiste na variação do tratamento dado ao discurso. A ocorrência dessa variante se 
deve a um processo de adequação da fala em função da relação de intimidade entre o cliente e o gerente.

 Resposta: A

03. Na canção do compositor Lobão, observamos o emprego da variante estilística da linguagem, fato que se observa no emprego de 
recursos, como estrangeirismos e jogo de palavras, gerando anagramas “lobo-bolo”.

 Resposta: B

04. A construção “tinha consertado” é uma forma verbal composta típica da fala, constituindo, assim, marca de coloquialidade. Na tirinha, 
caso desejássemos substituir a forma em destaque por uma padrão, teríamos: “tivesse consertado”.

 Resposta: C

05. O discurso do então prefeito Odorico Paraguassu – personagem marcante na literatura brasileira, também popularizado na televisão 
quando a TV Rede Globo realizou uma minissérie com base na obra O Bem-Amado, de Dias Gomes, imortalizando essa curiosa fi gura 
– é caracterizado pelo aspecto demagógico, isento de qualquer compromisso político com o povo. Nesse sentido, a plataforma política 
do prefeito é inconsistente e carente de projetos.

 Resposta: E

06. A questão aborda as variantes linguísticas regionais e a identifi cação, no texto em análise, de uma marca que tipifi ca o regionalismo 
na fala. Nessa perspectiva, o verso do item C, com a expressão “pr’esses cabras“, caracteriza com propriedade o universo próprio da 
fala regional nordestina.

 Resposta: C

07. As variantes de linguagem representam o uso da língua de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que 
é praticada. A língua não apresenta uniformidade. Ela está sujeita à necessidade de comunicação do usuário em seus contextos.
No texto “Entrevista com Marcos Bagno”, o autor defende o uso de formas linguísticas coloquiais, no entanto faz uso da variante 
formal de linguagem na construção do texto. Esse fato linguístico deve-se à situação comunicativa, pois o gênero entrevista requer o 
uso desse tipo de variante.

 Resposta: A

08. Ao confrontar os dois textos, observa-se que o primeiro prega o princípio da rigidez, do respeito e da fi delidade à norma que rege a 
gramática. Já o segundo defende uma aproximação entre a língua escrita e a falada, através de um processo de adequação ao uso da 
língua no cotidiano.

 Resposta: E

09. O comentário destacado no anúncio revela, de forma irônica, a necessidade do uso da linguagem que respeita as regras que regem 
a gramática normativa em função da modalidade escrita.

 Resposta: D

10. Sírio Possenti defende a ideia de que não há, no mundo real da escrita, apenas um português correto, sugerindo que o domínio da 
língua, entre outras habilidades, implica a capacidade de adaptação a diferentes situações textuais e contextuais.

 Resposta: D
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