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Exercícios de Linguagem da Internet 

 
A língua é dinâmica e heterogênea e se manifesta de diversas formas de acordo com a situação 
comunicativa. É impossível ignorar que vivemos uma grande transformação no que diz respeito 
ao uso da linguagem. Organismo vivo, a língua sempre possuiu como característica a mudança. 
Não fosse assim, estaríamos falando Latim ou, quem sabe uma língua mais antiga ainda. 
Toda língua possui uma força de transformação e uma força de permanência e, nesse embate, 
vemos ora uma e ora outra vencendo essa batalha. A internet veio amplificar essa luta. Veículo de 
grande poder de uso, caracterizado por sua agilidade e seu imediatismo no processo de 
comunicação, a net (abreviação de internet) é o meio ideal para percebermos alguns dos 
processos de mudança da língua. A situação comunicativa que encontramos na rede é propícia 
para que surjam novas formas. 
 
Exemplos da linguagem da internet 
A "linguagem" da internet também fornece informações sobre o estado de espírito de quem 
escreve. Confira algumas amostras.  
 

 

  EMOTICONS 

Sorriso :-) (-: :) =) :o) 

Muito feliz (ou sorrindo muito) :-D 

Triste ou indiferente  :-( (:-( :-c :-< :-(((( :-t :-/ 

Sem expressão ou entediado :-| :-I 

Surpreso ou de boca fechada :-X 

Boca fechada (sem dizer uma palavra) :-v 

Pensando ou assimilando :-I 

Gritando :-O :-@ 

Chorando :,-( :'-( 

Diabólico ou travesso ]:-)> ):-) 

Piscando o olho ;-> ;-) ;) '-) 

Beijo :-x :-* 

De óculos 8-] 8-) B-) 

Mostrando a língua :-J :-p 

Bobo :-B 

Bocejando |-O 

Assoviando :-" 

Abraço  ((( ))) []'s 

Rosa @->- 
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  ACRÔNIMOS 

Riso  rs (abreviação de 'risos') ou kkkkkk 

Gargalhada  Lol (iniciais de "laughing out loud", ou "rindo muito", em português) 

Pensando ou assimilando  hmmm ou huuum 

Logo que der 
 asap (inciais de "as soon as possible", ou "assim que possível", em 
português) 

Já volto  bbs (inciais de "be back soon", ou "volto logo", em português) 
 

 

 

  ABREVIAÇÕES 

Beleza blz 

Se c 

Que q 

Quando qd ou qdo 

Também tb, tbm ou tbém 

Tudo td 

Você vc 
 

 

 

  EXEMPLOS DE UMA ORTOGRAFIA PARTICULAR 

Achar axar 

Assim axim 

É eh 

Então entaum  

Coloquei koloqei 

Como komo 

Amigo miguxo 

Não naum 

Nunca nunk 

Chegar xegar 

Qual Ql 

Quis Qz 

Você  voxê ou vc 

Vocês v'6s ou vcs 

Só soh 
 

 
 
1. (Enem 2010) O Chat e sua linguagem virtual 
O significado da palavra chat vem do inglês e quer dizer “conversa”. Essa conversa acontece em 
tempo real, e, para isso, é necessário que duas ou mais pessoas estejam conectadas ao mesmo 
tempo, o que chamamos de comunicação síncrona. São muitos os sites que oferecem a opção de 
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 bate-papo na internet, basta escolher a sala que deseja “entrar”, identificar-se e iniciar a conversa. 
Geralmente, as salas são divididas por assuntos, como educação, cinema, esporte, música, sexo, 
entre outros. Para entrar, é necessário escolher um nick, uma espécie de apelido que identificará 
o participante durante a conversa. Algumas salas restringem a idade, mas não existe nenhum 
controle para verificar se a idade informada é realmente a idade de quem está acessando, 
facilitando que crianças e adolescentes acessem salas com conteúdos inadequados para sua 
faixa etária. 

AMARAL, S. F. Internet: novos valores e novos comportamentos. In: SILVA, E. T. (Coord.). A 
leitura nos oceanos da internet. São Paulo: Cortez, 2003. (adaptado). 

 
Segundo o texto, o chat proporciona a ocorrência de diálogos instantâneos com linguagem 
específica, uma vez que nesses ambientes interativos faz-se uso de protocolos diferenciados de 
interação. O chat, nessa perspectiva, cria uma nova forma de comunicação porque 

a) Possibilita que ocorra dialogo sem a exposição da identidade real dos indivíduos, que 
podem recorrer a apelidos fictícios sem comprometer o fluxo da comunicação em tempo 
real. 

b) Disponibiliza salas de bate-papo sobre diferentes assuntos com pessoas prelecionadas por 
meio de um sistema de busca monitorado e atualizado por autoridades no assunto. 

c) Seleciona previamente conteúdos adequados a faixa etária dos usuários que serão 
distribuídos nas faixas de idade organizadas pelo site que disponibiliza a ferramenta. 

d) Garante à gravação das conversas, o que possibilita que um diálogo permaneça aberto, 
independente da disposição de cada participante. 

e) Limita a quantidade de participantes conectados nas salas de bate-papo, a fim de garantir 
a qualidade e eficiência dos diálogos, evitando mal-entendidos. 

 
 
2. (Enem 2012) 
O Novo boca a boca 
Tomara que não seja verdade, porque, se for, os críticos, comentaristas, os chamados 
formadores de opinião, todos corremos o risco de perder nossa razão de ser e nossos empregos. 
Há uma nova ameaça à vista.  
Dizem que a Internet será em breve, já está sendo, o boca a boca de milhões de pessoas, isto é, 
vai substituir aquele processo usado tradicionalmente para recomendar um filme, uma peça, um 
livro e até um candidato. Não mais a orientação transmitida pela imprensa e nem mesmo as dicas 
dadas pessoalmente – tudo seria feito virtualmente pelos mecanismos de mobilização da rede.  

VENTURA, Z. O Globo, 19 set. 2009 (fragmento).  
 
Segundo o texto, a Internet apresenta a possibilidade de modificar as relações sociais na medida 
em que estabelece novos meios de realizar atividades cotidianas. A preocupação do autor acerca 
do desaparecimento de determinadas profissões deve-se  

a) Às habilidades necessárias a um bom comunicador, que podem ser comprometidas por 
problemas pessoais.  

b) À confiabilidade das informações transmitidas pelos internautas, que superam as 
informações jornalísticas.  

c) Ao número de pessoas conectadas à Internet, à rapidez e à facilidade com que a 
informação acontece.  

d) Aos boatos que atingem milhões de pessoas, levando a população a desacreditar nos 
formadores de opinião.  
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 e) Aos computadores serem mais eficazes que os profissionais da escrita para informar a 
sociedade.  

 
 

 
 
Considerando a relação entre os usos oral e escrito, tratada no texto, verifica-se que o humor do 
texto se produz: 

a) Na forma errada e incompreensível da fala do rapaz.  
b) No confronto entre dois níveis de linguagem. Um que se aproxima da forma culta e outro 

da forma oral  
c) A fala do homem estrangeiro figura como um modo comunicativo superior ao da oralidade.  
d) Na percepção implícita de que a oralidade é mais valorizada que a escrita formal.  
e) Na crença de que a língua deve ser expressa de forma mais culta. 

 


