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Questões 1 a 3 de Variação Linguística. 

 
1.(ENEM 2016)"Todas as variedades linguísticas são 
estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas 
adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato 
de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos 
sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação 
distinta das características das suas diversas modalidades 
regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por 
exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de 
um idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atua como 
modelo, como norma, como ideal linguístico de uma 
comunidade. Do valor normativo decorre a sua função 
coercitiva sobre as outras variedades, com o que se torna 
uma ponderável força contrária à variação." 
 

Celso Cunha. Nova gramática do português    
contemporâneo. Adaptado. 

 
A partir da leitura do texto, podemos inferir que uma língua 
é: 
a) conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma 
alcança maior valor social e passa a ser considerada 
exemplar. 
b) sistema que não admite nenhum tipo de variação 
linguística, sob pena de empobrecimento do léxico. 
c) a modalidade oral alcança maior prestígio social, pois é 
o resultado das adaptações linguísticas produzidas pelos 
falantes. 
d) A língua padrão deve ser preservada na modalidade oral 
e escrita, pois toda modificação é prejudicial a um sistema 
linguístico. 
 
2.(ENEM 2016) Contudo, a divergência está no fato de 
existirem pessoas que possuem um grau de escolaridade 
mais elevado e com um poder aquisitivo maior que 
consideram um determinado modo de falar como o 
“correto”, não levando em consideração essas variações 
que ocorrem na língua. Porém, o senso linguístico diz que 
não há variação superior à outra, e isso acontece pelo “fato 
de no Brasil o português ser a língua da imensa maioria da 
população não implica automaticamente que esse 
português seja um bloco compacto coeso e 
homogêneo”. (BAGNO, 1999, p. 18) 
 
Sobre o fragmento do texto de Marcos Bagno, podemos 
inferir, exceto 
 
 

a) A língua deve ser preservada e utilizada como um 
instrumento de opressão. Quem estudou mais define os 
padrões linguísticos, analisando assim o que é correto e o 
que deve ser evitado na língua. 
b) As variações linguísticas são próprias da língua e estão 
alicerçadas nas diversas intenções comunicacionais. 
c) A variedade linguística é um importante elemento de 
inclusão, além de instrumento de afirmação da identidade 
de alguns grupos sociais. 
d) O aprendizado da língua portuguesa não deve estar 
restrito ao ensino das regras. 
e) Segundo Bagno, não podemos afirmar que exista um tipo 
de variante que possa ser considerada superior à outra, já 
que todas possuem funções dentro de um determinado 
grupo social. 
 

3.(ENEM 2012).          Até quando? 
Não adianta olhar pro céu 
Com muita fé e pouca luta 

Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer 
E muita greve, você pode, você deve, pode crer 

Não adianta olhar pro chão 
Virar a cara pra não ver 

Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus 
Sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer! 

 
GABRIEL, O PENSADOR. 

 Seja você mesmo (mas não seja sempre o mesmo). 
Rio de Janeiro: Sony Music, 2001 (fragmento). 

 
As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto 
a) caráter atual, pelo uso de linguagem própria da internet. 
b) cunho apelativo, pela predominância de imagens 
metafóricas. 
c) tom de diálogo, pela recorrência de gírias. 
d) espontaneidade, pelo uso da linguagem coloquial. 
e) originalidade, pela concisão da linguagem. 
 

Questões 4 a 10 de Gramática Geral. 
Texto para a questão seguinte: 

Centrando-se, assim, no moderno, [...] faziam apologia da 
velocidade, da máquina, do automóvel (“um automóvel é 
mais belo que a Vitória de Samotrácia”, dizia Marinetti no 
seu primeiro manifesto), da agressividade, do esporte, da 
guerra, do patriotismo, do militarismo, das fábricas, das 
estações ferroviárias, das multidões, das locomotivas, dos 
aviões, enfim, de tudo quanto exprimisse o moderno nas 
suas formas avançadas e imprevistas. 
 
Massaud Moisés, Dicionário de Termos Literários, Cultrix, 
p. 234.  
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4. (Espm 2017)   

 
 
Levando-se em conta que Filippo Marinetti, fundador do 
movimento a que se refere o texto, rejeitou o passado e 
defendeu a extinção de museus e cidades antigas, ao 
afirmar que “um automóvel é mais belo que a Vitória de 
Samotrácia”, ele só não usou com essa frase:  
 
a) eufemismo, já que automóvel apenas suaviza a natural 

ideia de superioridade sobre uma estátua.    
b) metonímia, em que o automóvel substitui toda 

modernidade veloz e a Vitória de Samotrácia substitui a 
arte grega.    

c) comparação ou símile, pois para o autor o automóvel é 
mais belo artisticamente que a estátua grega.    

d) metáfora, em que o automóvel simboliza o moderno e a 
estátua simboliza o antigo.    

e) antítese, pois contrapõe o conjunto da modernidade ao 
conjunto do passadismo.  

   
Texto para a questão seguinte: 

 
  A 1produção em série, em escala gigantesca, impõe 
em todo lado as suas pautas obrigatórias de consumo. Esta 
ditadura da uniformização obrigatória é mais devastadora 
que qualquer ditadura do partido único: impõe, no mundo 
inteiro, um modo de vida que reproduz os seres humanos 
como fotocópias do 2consumidor exemplar. 
 O sistema fala em nome de todos, dirige a todas 
suas ordens imperiosas de consumo, difunde, entre todos a 
febre compradora. 3A maioria, que se endivida para ter 
coisas, termina por ter nada mais que dívidas para pagar 
dívidas, as quais geram novas dívidas, e acaba a consumir 
fantasias que, por vezes, materializa delinquindo. 
 4Esta civilização não deixa dormir as flores, nem as 
galinhas, nem as pessoas. Nas estufas, as flores são 
submetidas à luz contínua, para que cresçam mais 
depressa. Nas fábricas de ovos, as galinhas também estão 
proibidas de ter a noite. E as pessoas estão condenadas à 
insônia, pela ansiedade de comprar e pela angústia de 
pagar. Este modo de vida não é muito bom para as 
pessoas, mas é muito bom para a indústria farmacêutica. 

5Os EUA consomem a metade dos sedativos, ansiolíticos e 
demais drogas químicas que se vendem legalmente no 
mundo, e mais da metade das drogas proibidas que se 
vendem ilegalmente, o que não é pouca coisa se se 
considerar que os EUA têm apenas cinco por cento da 
população mundial. 

Invisível violência do mercado: 6a 7diversidade é 
inimiga da 8rentabilidade e a uniformidade manda. O 
consumidor exemplar é o homem 9quieto. Esta civilização, 
que confunde a quantidade com a qualidade, confunde a 
gordura com a boa alimentação. O país que inventou as 
comidas e bebidas light, os diets food e os alimentos fat free 
tem a maior quantidade de gordos do mundo. 10O 
consumidor exemplar só sai do automóvel para trabalhar e 
para ver televisão. Sentado perante o pequeno écran, 
passa quatro horas diárias a devorar comida de plástico. 
 As massas consumidoras recebem ordens num 
idioma universal: a publicidade conseguiu o que o 
esperanto quis e não pôde. 11Tempo livre, tempo 
prisioneiro: as casas muito pobres não têm cama, mas têm 
televisor e o televisor tem a palavra. Comprado a prazo, 
esse 12animalejo prova a vocação democrática do 
progresso: não escuta ninguém, mas fala para todos. 
Pobres e ricos conhecem, assim, as virtudes dos 
automóveis do último modelo, e pobres e ricos inteiram-se 
das vantajosas taxas de juros que este ou aquele banco 
oferece 
 Os peritos sabem converter as mercadorias em 
conjuntos mágicos contra a solidão. As coisas têm atributos 
humanos: acariciam, acompanham, compreendem, 
ajudam, o perfume te beija e o automóvel é o 13amigo que 
nunca falha. A cultura do consumo fez da solidão o mais 
lucrativo dos mercados. 14A publicidade não informa acerca 
do produto que vende, ou raras vezes o faz. Isso é o que 
menos importa. A sua função primordial consiste em 
compensar frustrações e alimentar fantasias. Sempre ouvi 
dizer que o dinheiro não produz a felicidade, mas qualquer 
espectador pobre de TV tem motivos de sobra para 
acreditar que o dinheiro produz algo tão parecido que a 
diferença é assunto para especialistas. 
 15O shopping center, ou shopping mall, vitrine de 
todas as vitrines, impõe a sua presença avassaladora. 16As 
multidões acorrem, em peregrinação, a este templo maior 
das massas do consumo. A maioria dos 17devotos 
contempla, em êxtase, as coisas que os seus bolsos não 
podem pagar, enquanto a minoria compradora submete-se 
ao bombardeio da oferta incessante e extenuante. 
 A cultura do consumo, cultura do 18efêmero, 
condena tudo ao desuso mediático. Tudo muda ao ritmo 
vertiginoso da moda, posta ao serviço da necessidade de 
vender. As coisas envelhecem num piscar de olhos, para 
serem substituídas por outras coisas de 19vida fugaz. 
Paradoxalmente, os shoppings centers, reinos do fugaz, 
oferecem com o máximo êxito a ilusão da segurança. Eles 
resistem fora do tempo, sem idade e 20sem raiz, sem noite 
e sem dia e sem memória, e existem fora do espaço, para 
além das turbulências da perigosa realidade do mundo. 
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21A injustiça social não é um erro a corrigir, nem um 
defeito a superar: é uma necessidade essencial. Não há 
natureza capaz de alimentar um shopping center do 
tamanho do planeta. 
 

GALEANO, Eduardo. O império do consumo. Disponível 
em: <http:// www.cartacapital.com.br/economia/o-império-

do-consumo>. Acesso em: 20 out. 2016 (passim).  
 
5.(Uefs 2017) Observe a figura a seguir.

 
 
Seu conteúdo se relaciona com a seguinte assertiva do 
texto:  
a) “A maioria, que se endivida para ter coisas” (ref. 3).    
b) “a diversidade é inimiga da rentabilidade e a uniformidade 

manda.” (ref. 6).    
c) “O consumidor exemplar só sai do automóvel para 

trabalhar e para ver televisão.” (ref. 10).    
d) “Tempo livre, tempo prisioneiro: as casas muito pobres 

não têm cama, mas têm televisor” (ref. 11).    
e) “O shopping center, ou shopping mall, vitrine de todas as 
vitrines, impõe a sua presença avassaladora.” (ref. 15).   
 

Texto para a questão seguinte: 
 Nos estudos de antropologia política de Pierre 
Clastres*, estudioso francês que conviveu durante muito 
tempo com tribos indígenas sul-americanas, menciona-se o 
fato de frequentemente os membros dessas tribos 
designarem a si mesmos com um vocábulo que em sua 
língua era sinônimo de “os homens” e reservavam para 
seus congêneres de tribos vizinhas termos como “ovos de 
piolho”, “sub-homens” ou equivalentes com valor pejorativo. 
 Trago esta referência – que Clastres denomina 
etnocentrismo – eloquente de uma xenofobia em 
sociedades primitivas, porque ela é tentadora para propor 
origens precoces, quem sabe constitucionais ou genéticas, 
no ódio ou recusa das diferenças. 

 A mesma precocidade, dizem alguns, encontra-se 
nas crianças. Uma criança uruguaia, com clara 
ascendência europeia, como é comum em nosso país, 
resultado do genocídio indígena, denuncia, entre indignada 
e temerosa, sua repulsa a uma criança japonesa que entrou 
em sua classe (fato raro em nosso meio) e argumenta que 
sua linguagem lhe é incompreensível e seus traços são 
diferentes e incomuns. 
 Se as crianças e os primitivos reagem deste modo, 
poder-se-ia concluir – precipitadamente – que o que 
manifestam, de maneira tão primária e transparente, é algo 
que os desenvolvimentos posteriores da civilização 
tornarão evidente de forma mais complexa e sofisticada, 
mas com a mesma contundência elementar. 
 Por esse caminho, e com a tendência humana a 
buscar causalidades simples e lineares, estamos a um 
passo de “encontrar” explicações instintivas do ódio e da 
violência, em uma hierarquização em que a natureza 
precede a cultura, território de escolha das argumentações 
racistas. A “natureza” – o “biológico” como “a” origem ou “a” 
causa – operam como explicação segura e tranquilizadora 
ante questões que nos encurralam na ignorância e na 
insegurança de um saber parcial. [...]  
 
(*) Pierre Clastres (1934-1977) 
 
(VIÑAR, M. O reconhecimento do próximo. Notas para 
pensar o ódio ao estrangeiro. In: Caterina Koltai (org.) 
O estrangeiro. São Paulo: Escuta; Fapesp, 1998)  
 
 
 6.(Ita 2015) Considere o primeiro parágrafo do texto e a 
tirinha abaixo. 
 

 
 
O par de pronomes que expressa a dicotomia dos conjuntos 
tribos/navegantes e tribos vizinhas/não navegantes é  
a) eu – você    
b) tu – vós    
c) ele – eles    
d) nós – eles    
e) vocês – eles   
 
7. Novas tecnologias 

Atualmente, prevalece na mídia um discurso de 
exaltação das novas tecnologias, principalmente aquelas 
ligadas às atividades de telecomunicações. Expressões 
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frequentes como “o futuro já chegou”, “maravilhas 
tecnológicas” e “conexão total com o mundo fetichizam” 
novos produtos, transformando-os em objetos do desejo, de 
consumo obrigatório. Por esse motivo carregamos hoje nos 
bolsos, bolsas e mochilas o “futuro” tão festejado. Todavia, 
não podemos reduzir-nos a meras vítimas de 
um aparelho midiático perverso, ou de um aparelho 
capitalista controlador. Há perversão, certamente, e 
controle, sem sombra de dúvida. Entretanto, 
desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência 
mútua com os veículos de comunicação, que se estreita a 
cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal 
transformado em objeto público de entretenimento. Não 
mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão, 
somos livres para nos aprisionar, por espontânea vontade, 
a esta relação sadomasoquista com as estruturas 
midiáticas, na qual tanto controlamos quanto somos 
controlados. 
 

SAMPAIO A. S. A microfísica do espetáculo. Disponível 
em: http://observatoriodaimprensa.com. br. Acesso em: 1 

mar 2013 (adaptado). 
 
Ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa criar 
uma base de orientação linguística que permita alcançar os 
leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista 
defendido. Diante disso, nesse texto, a escolha das formas 
verbais em destaque objetiva 

a) criar relação de subordinação entre leitor e autor, já que 
ambos usam as novas tecnologias. 
b) enfatizar a probabilidade de que toda população 
brasileira esteja aprisionada às novas tecnologias. 
c) indicar, de forma clara, o ponto de vista de que hoje as 
pessoas são controladas pelas novas tecnologias. 
d) tornar o leitor copartícipe do ponto de vista de que ele 
manipula as novas tecnologias e por elas é manipulado. 
e) demonstrar ao leitor sua parcela de responsabilidade por 
deixar que as novas tecnologias controlem as pessoas.  
  
8. (TRT) A desigualdade jurídica do feudalismo ….. alude o 
autor se faz presente ainda hoje nos países ….. terras 
existe visível descompasso entre a riqueza e a pobreza. 

 
Tendo em vista o emprego dos pronomes relativos, 
completam-se corretamente as lacunas da sentença acima 
com: 
a) a qual / cujas 
b) a que / em cujas 
c) à qual / em cuja as 
d) o qual / por cujas 
e) ao qual / cuja as 
 
9. (MACK) “Este inferno de amar – como eu amo! – / Quem 
mo pôs aqui n’alma … quem foi? / Esta chama que alenta e 
consome, / Que é a vida – e que a vida destrói – / Como é 
que se veio a atear, / Quando – ai quando se há-de apagar? 

 
 
 

(Almeida Garret) 
No texto, os pronomes eu – quem – este, são, 
respectivamente: 
 
a) indefinido–pessoal–indefinido 
b) pessoal–interrogativo–demonstrativo 
c) pessoal–indefinido–demonstrativo 
d) interrogativo–pessoal–indefinido 
e) indefinido – pessoal – interrogativo 

10.. (Eear 2019) Leia: 
 
I. Fábio aspirou o perfume das flores. 
II. O candidato aspirava a tal vaga do processo seletivo. 
 
Em função da regência do verbo “aspirar”, considerando a 
norma gramatical, marque a alternativa correta.  
a) As sentenças I e II estão corretas, porém, em II, é 

possível apagar a preposição “a”, posposta ao verbo 
“aspirava”, mantendo a correção gramatical e o sentido 
do enunciado.    

b) A sentença I está correta. A sentença II apresenta erro 
de regência percebido pela presença da preposição “a”, 
indevidamente colocada após o verbo.    

c) As sentenças I e II estão corretas. Ambas as regências 
do verbo “aspirar” estão de acordo com a norma 
gramatical.    

d) Somente a sentença II está correta. Houve erro de 
regência verbal na sentença I.    
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