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Instruções 

Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os 
professores as avaliem. 

Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las. 

Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem 
precisar copiar os enunciados e figuras. 

 

 

Enem                                                  S.O.S Português 

Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? Pode-se refletir 

sobre esse aspecto da língua com base em duas perspectivas. Na primeira delas, fala e 

escrita são dicotômicos, o que restringe o ensino da língua ao código. Aí vem o 

entendimento de que a escrita é mais complexa que a fala, e seu ensino restringe-se ao 

conhecimento das regras gramaticais, sem a preocupação com situações de uso. Outra 

abordagem permite encarar as diferenças como um produto distinto de duas 

modalidades da língua: a oral e a escrita. A questão é que nem sempre nos damos 

conta disso. S.O.S Português. In: Nova Escola. São Paulo: Abril, ano XXV, n. 231, abr. 

2010. (Ad 

 

O assunto tratado no fragmento é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma 

revista destinada a professores. Entre as características próprias desse tipo de texto, 

identificam-se as marcas linguísticas próprias do uso: 

a) regional, pela presença do léxico de determinada região do Brasil. 

b) literário, pela conformidade com as normas da gramática. 

c) técnico, por meio de expressões próprias de textos científicos. 

d) coloquial, por meio de registro de informalidade. 

e) oral, por meio de registro de expressões típicas da oralidade. 

 

2. Leia o texto e responda à questão. 
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 Evocação do Recife 

A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros 

Vinha da boca do povo na língua errada do povo 

Língua certa do povo 

Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil 

     Ao passo que nós 

     O que fazemos 

     É macaquear  

     A sintaxe lusíada 

 

Manuel Bandeira. 

             O que o poeta defende nesse poema? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

           3. O que o texto do exercício 1 e o poema do exercício 2 têm em comum? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. Enem – O texto a seguir é um trecho de uma conversa por meio de um programa de 

computador que permite comunicação direta pela internet em tempo real, como o MSN 

Messenger. Esse tipo de conversa, embora escrita, apresenta muitas características da 

linguagem falada, segundo alguns linguistas. Uma delas é a interação ao vivo e imediata, que 

permite ao interlocutor conhecer, quase instantaneamente, a reação do outro, por meio de suas 

respostas e dos famosos emoticons (que podem ser definidos como “ícones que demonstram 

emoção”). 

             João diz: oi 

             Pedro diz: blz? 

            João diz: na paz e vc? 

            Pedro diz: oq vc ta fazendo? 

            Pedro diz: tenho que sair agora ... 

            Joãodiz:flw    



         Pedro diz vlw 

 

 

 

Para que a comunicação, como no MSN Messenger se dê em tempo real, é necessário que a 

escrita das informações seja rápida, o que é feito por meio de: 

a) frases completas, escritas cuidadosamente com acentos e letras maiúsculas (como 

“oq vc ta fazendo?”). 

b) frases curtas e simples (como “tudo trank”) como abreviaturas padronizadas pelo uso 

(como “vc” – você – “vlw” – valeu!). 

c) uso de reticências no final da frase, para que não se tenha que escrever o resto da 

informação. 

d) estruturas coordenadas, como “na paz e vc”. 

                    e) flexão verbal rica e substituição de dígrafos consonantais simples (“qu” 

por “k”) 

 


