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Variações Linguísticas 
 
1. (UNICAMP)  
 
É sabido que as histórias de Chico Bento são situadas no universo rural brasileiro. 
 

 
 
a) Explique o recurso utilizado para caracterizar o modo de falar das personagens na tira.  
b) É possível afirmar que esse modo de falar caracterizado na tira é exclusivo do universo 

rural brasileiro? Justifique. 
 
 
2. (ENEM 2011) 

MANDIOCA — mais um presente da Amazônia 

Aipim, castelinha, macaxeira, maniva, maniveira. As designações de Manihot utilissima podem 
variar de região, no Brasil, mas uma delas deve ser levada em conta em todo o território nacional: 
pão-de-pobre - e por motivos óbvios. Rica em fécula, a mandioca - uma planta rústica e nativa da 
Amazônia disseminada no mundo inteiro, especialmente pelos colonizadores portugueses - é a 
base de sustento de muitos brasileiros e o único alimento disponível para mais de 600 milhões de 
pessoas em vários pontos do planeta, e em particular em algumas regiões da África.  

O melhor do Globo Rural. Fev. 2005 (fragmento). 
 
De acordo com o texto, há no Brasil uma variedade de nomes para a Manihot utilissima, nome 
científico da mandioca. Esse fenômeno revela que 

a) existem variedades regionais para nomear uma mesma espécie de planta. 
b) mandioca é nome específico para a espécie existente na região amazônica 
c) “pão-de-pobre” é designação específica para a planta da região amazônica. 
d) os nomes designam espécies diferentes da planta, conforme a região. 
e) a planta é nomeada conforme as particularidades que apresenta. 

 
 
3. (ENEM 2012)  
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Sou feliz pelos amigos que tenho. Um deles muito sofre pelo meu descuido com o vernáculo. Por 
alguns anos ele sistematicamente me enviava missivas eruditas com precisas informações sobre 
as regras da gramática, que eu não respeitava, e sobre a grafia correta dos vocábulos, que eu 
ignorava. Fi-lo sofrer pelo uso errado que fiz de uma palavra num desses meus badulaques. 
Acontece que eu, acostumado a conversar com a gente das Minas Gerais, falei em “varreção” — 
do verbo “varrer”. De fato, trata-se de um equívoco que, num vestibular, poderia me valer uma 
reprovação. Pois o meu amigo, paladino da língua portuguesa, se deu ao trabalho de fazer um 
xerox da página 827 do dicionário, aquela que tem, no topo, a fotografia de uma “varroa”(sic!) 
(você não sabe o que é uma “varroa”?) para corrigir-me do meu erro. E confesso: ele está certo. 
O certo é “varrição” e não “varreção”. Mas estou com medo de que os mineiros da roça façam 
troça de mim porque nunca os vi falar de “varrição”. E se eles rirem de mim não vai me adiantar 
mostrar-lhes o xerox da página do dicionário com a “varroa” no topo. Porque para eles não é o 
dicionário que faz a língua. É o povo. E o povo, lá nas montanhas de Minas Gerais, fala “varreção” 
quando não “barreção”. O que me deixa triste sobre esse amigo oculto é que nunca tenha dito 
nada sobre o que eu escrevo, se é bonito ou se é feio. Toma a minha sopa, não diz nada sobre 
ela, mas reclama sempre que o prato está rachado.  

ALVES, R. Mais badulaques. São Paulo: Parábola, 2004 (fragmento) 

 
De acordo com o texto, após receber a carta de um amigo “que se deu ao trabalho de fazer um 
xerox da página 827 do dicionário” sinalizando um erro de grafia, o autor reconhece 

a) a supremacia das formas da língua em relação ao seu conteúdo. 
b) a necessidade da norma padrão em situações formais de comunicação escrita 
c) a obrigatoriedade da norma culta da língua, para a garantia de uma comunicação efetiva. 
d) a importância da variedade culta da língua, para a preservação da identidade cultural de 

um povo 
e) a necessidade do dicionário como guia de adequação linguística em contextos informais 

privados 
 
 
4. (ENEM 2014) 
 
Só há  uma  saída para a escola se ela quiser ser  mais bem-sucedida: aceitar a  mudança da  
língua como um fato. Isso deve significar que a  escola deve aceitar qualquer forma de  língua em  
suas  atividades escritas? Não deve mais  corrigir?  Não!  
Há  outra dimensão a ser  considerada:  de fato, no  mundo real da escrita,  não existe  apenas  
um português correto,  que  valeria para todas  as  ocasiões: o estilo dos  contratos não  é  o  
mesmo dos  manuais de  instrução; o dos  juízes do  Supremo não  é  o  mesmo dos cordelistas; 
o dos editoriais dos  jornais  não  é  o mesmo dos dos cadernos de  cultura dos  mesmos  jornais. 
Ou  do de  seus  colunistas. 

POSSENTI,  S.  Gramática  na cabeça. Língua  Portuguesa,  ano 5, n. 67,  maio 2011 – adaptado. 

 
Sírio Possenti defende  a tese de que  não existe um único “português  correto”. Assim  sendo, o  
domínio da  língua portuguesa  implica,  entre outras coisas, saber 

a) descartar  as  marcas de informalidade do texto. 
b)  reservar o  emprego da  norma  padrão aos textos de  circulação ampla. 
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c) moldar  a  norma  padrão do português pela   linguagem do discurso jornalístico. 
d)  adequar as  formas  da língua a diferentes tipos de  texto e contexto. 
e) desprezar as formas  da língua  previstas pelas  gramáticas e  manuais divulgados  pela 

escola. 
 
 
5. (ENEM 2014)  

Em bom  português 

No  Brasil,  as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Não  é  somente pela gíria que a 
gente  é apanhada (aliás, não se  usa  mais a primeira  pessoa, tanto  do singular como  do plural: 
tudo  é “a gente”).  A própria   linguagem  corrente vai-se renovando e a cada dia uma  parte do 
léxico cai em desuso. 
Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha  atenção para os que  falam 
assim: 
– Assisti a uma fita de  cinema com um artista que  representa muito bem. 
Os que acharam  natural essa frase, cuidado! Não saber dizer que  viram  um  filme  que trabalha  
muito bem. E irão ao banho  de  mar  em vez de ir  à praia, vestido de roupa de  banho em  vez  
de  biquíni, carregando guarda-sol em  vez de  barraca. Comprarão um automóvel  em   vez de  
comprar  um carro, pegarão  um defluxo em  vez  de  um resfriado,  vão andar  no  passeio em 
vez de  passear na calçada. Viajarão de  trem de  ferro e  apresentarão sua  esposa ou sua  
senhora  em vez  de  apresentar  sua  mulher. 

SABINO, F. Folha de  S. Paulo, 13 abr. 1984. 

 
A língua varia  no  tempo, no  espaço e  em  diferentes  classes socioculturais. O texto 
exemplifica  essa característica da língua, evidenciando que 

a) o  uso de  palavras  novas deve ser  incentivado em detrimento das antigas. 
b) a utilização de inovações do léxico é  percebida na  comparação de  gerações. 
c) o emprego de  palavras com  sentidos  diferentes caracteriza  diversidade geográfica. 
d) a pronúncia e o vocabulário são aspectos  identificadores da classe social a  que  pertence 

o falante. 
e)  o modo de  falar  específico de pessoas de  diferentes faixas  etárias é  frequente em 

todas  as regiões. 
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Gabarito  
 
1. a) O autor dos quadrinhos quis ser fiel à reprodução da fala  daqueles que pertencem ao meio 
rural, universo das personagens que compõe as histórias de Chico Bento. Na reprodução das 
falas, há a troca do "l" pelo "r" (em"prantando"), a redução (de árvore para "árvre") e a substituição 
do "e" pelo "i" (na preposição ‘’de’’ e "isperança" em vez de esperança). 
b) Pode até ser predominante, mas não exclusivo. Observa-se também no meio urbano esse 
modo de falar, praticado principalmente por aqueles que vieram do campo ou que não tiveram 
contato com a denominada língua culta.  
2. A 
3. B 
4. D 
5. B 
 
 


