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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Atividade Avaliativa 

Textos para a questão 01 

 

 

 

01. As imagens acima representam um tipo de linguagem empregada em um 

determinado grupo social, mas que pode se estender à sociedade em razão do grau 

de aceitação. O mapa acima (imagem I), representa os diversos modos de falar do 

povo brasileiro, atualmente. A imagem II apresenta alguns vocábulos em épocas 

distintas, mas que foram caindo em desuso ao longo dos tempos.  No entanto , 

ambas imagens representam um fenômeno linguístico denominado de: 

A)gíria 

B)jargão 

C)dialeto 

D)sotaque 

 

Texto para às questões 02 e 03 

Imagem I Imagem II 
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Sertão, argúem te cantô, 

Eu sempre tenho cantado 

E ainda cantando tô, 

Pruquê, meu torrão amado, 

Munto te prezo, te quero 

E vejo qui os teus mistéro 

Ninguém sabe decifrá. 

A tua beleza é tanta, 

Qui o poeta canta, canta, 

E inda fica o qui cantá. 

(De EU E O SERTÃO - Cante lá que eu canto Cá – Filosofia 

 de um trovador nordestino - Ed.Vozes, Petrópolis, 1982 

02.Analise as palavras destacadas no texto acima e,  identifique o tipo de linguagem 

utilizada por Patativa do Assaré, em seguida, explique qual a intencionalidade do 

poeta ao utilizar tais palavras.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

03.É certo afirmar que Patativa do Assaré utilizou uma variante incorreta, uma vez 

que ele não conseguiu cumprir com o papel fundamental de uma língua: a interação 

verbal. Argumente. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

04.Analise as afirmações abaixo: 

I.Vários fatores determinam nossa maneira de falar:tempo, espaço, escolaridade, 

classe social, faixa etária, atividade. 

II.Há várias diferenças entre a língua falada e a língua escrita. Podemos destacar, por 

exemplo, que a língua falada é mais rígida e a língua escrita não é apenas a 

representação da língua falada, mas sim um sistema espontâneo. 

III.O conhecimento da língua-padrão permite o acesso à cultura em geral- um direito 

de todo cidadão. Além disso, quem domina essa língua pode se sair bem em 

concursos, entrevistas de trabalho, entre outros. 

É correto o que se afirma em: 

A) I 

B)II 
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C)III 

D)I e III 

 

05.Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

A)(   ) Variantes regionais ou geográficas são aquelas que ocorrem de uma região 

para outra. V 

B)(   )Jargão é um tipo de linguagem empregada em um determinado grupo social, 

mas que pode se estender à sociedade em razão do grau de aceitação. F 

C)(   ) Gíria é um tipo de linguagem empregada em um determinado grupo social, 

mas que pode se estender à sociedade em razão do grau de aceitação. v 

D)(    ) O sotaque é a pronúncia, a forma como se fala. É marcado pelo ritmo com 

que as palavras são expressadas verbalmente.v 

E)(   )Denominamos a linguagem utilizada no meio virtual de internetês. V 

 

Textos para as questões 06, 07 e 08 

 

 

 

 
 

06.Com base na leitura dos dois cartuns acima, responda: 
Qual é a variante utilizada pelas personagens?  

____________________________________________________________________ 
 

07.A variedade linguística usada pelas personagens é adequada ao contexto? 
Explique. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

08.Faça a correção dos textos acima. 

Cartum 1 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Cartum 1 Cartum 2 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Cartum 2 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 
Respostas 

2.Patativa do Assaré utilizou a linguagem coloquial e sua intenção foi representar a 

fala do nordestino. 

3. Ele não utilizou uma variante incorreta, porque ele conseguiu cumprir com o papel 

fundamental de uma língua: a interação verbal. Ele quis representar a variante 

regional do nordestino. 

06.As personagens utilizaram a linguagem coloquial carregada de gírias. 

 
07.Não é adequada, uma vez que na escola a linguagem a ser utilizada pelos 

professores e alunos em sala de aula é a variedade formal. 
08.  

Cartum 1 
Olá estudantes, estudaremos a Língua Portuguesa assim. 

 
Cartum 2 

Oi professora, nós não gostamos das regras do novo português. 


