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“VARIEDADES LINGUÍSTICAS são as 

variações que uma língua apresenta, de 
acordo com as condições sociais, culturais, 
regionais e históricas em que é utilizada.” 

(Cereja e Cochar) 
 
 

 



 

 

“Variedade padrão, língua padrão ou norma 
culta é a variedade linguística de maior prestígio 
social.” 
 

“Variedade não padrão ou língua não padrão 
são todas as variedades linguísticas diferentes da 
padrão.” 
 

(Cereja e Cochar) 



 

"Linguagem dos óio" 
 
Quem repara o corpo humano 
E com coidado analisa, 
Vê que o Autô Soberano 
Lhe deu tudo o que precisa. 
Os orgo que a gente tem, 
Tudo serve munto bem, 
Mas ninguém pode negá 
Que o Autô da Criação 
Fez com maió prefeição 
Os orgo visioná. 
 



 

Os óio além de chorá, 
É quem vê a nossa estrada 
Mode o corpo se livrá 
De queda e de barruada. 
E além de chorá e de vê, 
Pru mode nos defendê, 
Tem mais o grande misté 
De incomparave vantage: 
Na sua muda linguage 
Diz quando qué ou não qué. 
 

(Fonte: http://verboestmemoria.blogspot.com.br/2014/05/leitura-preliminar-i-de-patativa-

do.html / fragmento) 



 

 
(Fonte: http://educadoraarletevidal.blogspot.com.br/2011/08/plano-de-aula-

tema-variacoes.html) 



 

 

 
 

(Fonte: https://www.google.com.br/search?q=expressões+gauchas&source) 



 

COESÃO e COERÊNCIA 
 

Como se conjuga um empresário (Mino) 
 

Acordou. Levantou-se. Aprontou-se. Lavou-se. Barbeou-se. Enxugou-
se. Perfumou-se. Lanchou. Escovou. Abraçou. Beijou. Saiu. Entrou. 
Cumprimentou. Orientou. Controlou. Advertiu. Chegou. Desceu. 
Subiu. Entrou. Cumprimentou. Assentou-se. Preparou-se. Examinou. 
Leu. Convocou. Leu. Comentou. Interrompeu. Leu. Despachou. 
Conferiu. Vendeu. Vendeu. Ganhou. Ganhou. Ganhou. Lucrou. 
Lucrou. Lucrou. Lesou. Explorou. Escondeu. Burlou. Safou-se. 
Comprou. Vendeu. Assinou. Sacou. Depositou. Depositou. Depositou. 
Associou-se. Vendeu-se. Entregou. Sacou. Depositou. Despachou. 
Repreendeu. Suspendeu. Demitiu. Negou. Explorou. Desconfiou. 
Vigiou. Ordenou. Telefonou. Despachou. Esperou. Chegou. Vendeu. 
Lucrou. Lesou. Demitiu. Convocou. Elogiou. Bolinou. Estimulou. 
Beijou. Convidou. Saiu. Chegou. Despiu-se. Abraçou. Deitou-se. 
Mexeu. Gemeu. Fungou. Babou. Antecipou. Frustrou. Virou-se. 
Relaxou-se. Envergonhou-se. Presenteou. Saiu. Despiu-se. Dirigiu-
se. Chegou. Beijou. Negou. Lamentou. Justificou-se. Dormiu. Roncou. 
Sonhou. Sobressaltou-se. Acordou. Preocupou-se. Temeu. Suou. 
Ansiou. Tentou. Despertou. Insistiu. Irritou-se. Temeu. Levantou. 
Apanhou. Rasgou. Engoliu. Bebeu. Rasgou. Engoliu. Bebeu. Dormiu. 
Dormiu. Dormiu. Acordou. Levantou-se. Aprontou-se ... 



 

 
1) Mulheres de três gerações enfrentam o preconceito e 

revelam suas experiências.  

 

2) Elas resolveram falar. Quebrando o muro de silêncio, oito 

dezenas de mulheres decidiram contar como aconteceu o 

fato que marcou sua vida.  

 

3) Do alto de sua ignorância, os seres humanos costumam 

achar que dominam a terra e todos os outros seres vivos.  

 

Nesses exemplos, temos os pronomes suas e que retomando 

mulheres de três gerações e o fato, respectivamente; os 

pronomes elas e sua antecipam oito dezenas de mulheres e 

os seres humanos, respectivamente. 



 

 

 
(Fonte: Considerações sobre o conceito de coesão) 



 

Exemplos: 
 

“Paulo e José são excelentes advogados. Eles 
se formaram na Academia do Largo de São 
Francisco.”  
 

“Realizara todos os seus sonhos, menos este: o 
de entrar para a Academia.” 
 
“Você não se arrependerá de ter lido este 
anúncio.” 
 
 



 

“O presidente viajou para o exterior. O 
presidente levou consigo uma grande comitiva.” 
 
“Uma menininha correu ao meu encontro. A 
garota parecia assustada.”  
 
“O avião ia levantar voo. O aparelho fazia um 
ruído ensurdecedor.” 
 

(A COESÃO TEXTUAL. Ingedore Villaça Koch) 

 



 

QUESTÕES OBJETIVAS 
1) FUNCAB 

 



 

(FUNRIO_SESAU/RO_MÉDICO_2017) 
 

TANTO PRÓ E TANTO CONTRA 
 

Há um intenso debate sobre se a economia 
brasileira já saiu da recessão ou, se não, quando isso 
pode acontecer. Recessão quer dizer queda do Produto 
Interno Bruto (PIB), quando um país produz em um 
determinado período menos do que em momentos 
anteriores. Isso aconteceu em 2015, quando o PIB caiu 
espantosos 3,8% e em 2016, provável redução do mesmo 
tamanho. Portanto, quase 9% de perda de produto em 
dois anos.  

O desastre estará superado apenas quando a 
economia recuperar essa perda. Quando, por exemplo, a 
taxa de desemprego voltar para a casa dos 6%. Vai levar 
longo tempo. Mas o caminho começa com uma zeragem: 
quando o PIB parar de cair, teremos deixado a recessão 
para trás e iniciado o processo de recuperação.  

Isso já estaria acontecendo nesse ano de 2017?  
 

(Carlos Alberto Sardenberg , O Globo, 09/02/2017) 



 

2) “Portanto, quase 9% de perda de produto em dois 
anos”.  

 
O conectivo “portanto”, nesse segmento do texto, indica:  
 
(A) uma explicação de algo dito antes.  
(B) um destaque de algo importante.  
(C) uma conclusão a partir de informações anteriores.  
(D) um resumo dos dados fornecidos.  
(E) uma correção de um erro. 



 

3) “Recessão quer dizer queda do Produto Interno Bruto 
(PIB), quando um país produz em um determinado 
período menos do que em momentos anteriores”.  

 

Esse segmento do primeiro parágrafo exemplifica um 
texto do gênero:  
 

(A) didático.  
(B) publicitário.  
(C) jornalístico.  
(D) informativo.  
(E) preditivo. 



 

4) “Isso aconteceu em 2015, quando o PIB caiu 
espantosos 3,8% e em 2016, provável redução do 
mesmo tamanho”. 

 

A afirmação correta sobre os componentes desse 
segmento do texto é:  
 

(A) o pronome “isso” se refere à queda de 3,8% do PIB.  
(B) a indicação de dois anos diferentes mostra erro na 
redação do texto.  
(C) o adjetivo “espantosos” está mal empregado, pois 3,8 
é um número pequeno.  
(D) o adjetivo “provável” indica uma certeza.  
(E) o termo “mesmo” tem valor de comparação. 



 

5) O título do texto mostra uma:  
 
(A) contradição.  
(B) alternativa.  
(C) oposição.  
(D) comparação.  
(E) semelhança. 
 
 
 



 

6) Dentro dos parênteses há uma sigla: PIB. Sobre essa 
sigla, a única afirmação INCORRETA é:  

 
(A) uma sigla pode ser empregada para reduzir a 
extensão do texto.  
(B) o emprego da sigla torna o texto mais claro para o 
leitor.  
(C) essa sigla é formada pelas letras iniciais da expressão 
anterior.  
(D) a sigla PIB é formada exclusivamente por letras 
maiúsculas.  
(E) a sigla exemplifica uma maneira de formar palavras. 



 

7) O termo “desastre”, no início do segundo parágrafo se 
refere:  

 
(A) ao debate intenso sobre a economia.  
(B) à provável redução do PIB em 2017.  
(C) à ocorrência da recessão econômica.  
(D) à queda maior do PIB em 2016.  
(E) à superação da perda do PIB brasileiro. 
 
 



 

8) A pergunta final do texto se refere:  
 
(A) a termos começado a deixar a recessão.  
(B) a um agravamento da crise econômica.  
(C) uma repetição da redução do PIB.  
(D) a taxa de desemprego ficar acima de 6%.  
(E) a uma recessão anterior, menos grave. 

 
 



 

(FGV_IBGE_Analista_2017) 
 

ENTREVISTA COM O FÍSICO HOWARD GELLER 
 
O Brasil passou por um período de racionamento de 
energia em 2001. Isso pode se repetir? O que pode ser 
feito para evitar um novo racionamento?  
 

O racionamento foi resultado da política de 
privatização e desregulamentação que não incentivou 



 

suficientemente a construção de novas usinas. O governo 
também não permitiu que o setor público investisse nessa 
área. Não planejou nem implementou uma política para o 
setor. O problema principal foi esse e não tinha uma 
carência de energia ou da capacidade de fornecê-la, 
embora o volume de chuvas tenha sido pequeno nos anos 
anteriores.  

No futuro, o desafio será adotar uma política 
energética que estimule o fornecimento de energia, 
através de eletricidade ou de combustíveis, a um custo 



 

acessível para os consumidores e as empresas, 
protegendo inclusive o meio ambiente. É preciso levar em 
conta questões econômicas e sociais. No Brasil, há pelo 
menos 20 milhões de pessoas que vivem em áreas rurais 
das regiões Norte e Nordeste, sem acesso à eletricidade. 
Uma boa política expandiria o fornecimento para essa 
população.  
 

(Ciência Hoje, maio de 2004 - adaptado) 
 



 

9) “O governo também não permitiu que o setor público 
investisse nessa área”.  

 

O segundo período da resposta do entrevistado 
desempenha o seguinte papel textual:  
 

(A) contraria o que é anteriormente dito;  
(B) retifica um erro cometido pelo entrevistado;  
(C) indica uma outra possibilidade de se verem os fatos;  
(D) confirma o que é informado antes;  
(E) acrescenta mais um argumento à opinião expressa 
antes. 



 

10) No primeiro parágrafo do texto há um conjunto de 
termos que recuperam elementos anteriores, o que dá 
coesão ao texto. O termo cujo antecedente é uma 
oração é:  

 
(A) “...que não incentivou...”; 
(B) “...o setor público investisse nessa área”;  
(C) “...nem implementou uma política para o setor”;  
(D) “O problema principal foi esse...”;  
(E) “...ou da capacidade de fornecê-la”. 



 

11) (INAZ DO PARÁ_DPE/PR_Administrador_2017) Em 
qual das opções abaixo há um pronome relativo, 
conhecido assim, por se tratar de um mecanismo de 
coesão textual que retoma a termos antecedentes:  

 

(A) “suspeitou que a resposta estivesse no retorno 
positivo”.  
(B) “ter uma boa reputação é algo valioso”.  
(C) “descobrir que gostam da gente”.  
(D) “aqueles que mais usam a plataforma”.  
(E) “em ser avaliadas positivamente pelos outros”. 


