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Português 

Patrimônio Linguístico  

Teoria 

 

O português falado no Brasil é resultado de um processo de mudança da língua provocado pelo contato com 

outras línguas e culturas. Por isso, o português brasileiro é diferente do português de Portugal e possuímos 

variações linguísticas. Essas questões acerca da língua, tais como o Novo Acordo Ortográfico, correspondem 

ao patrimônio linguístico, uma vez que representa uma característica específica do nosso povo.  

 

A prova do Enem é pensada por critérios de competências e habilidades. Isso quer dizer que o candidato deve 

ter competências ou capacidades de associação entre as áreas de conhecimento e entregar propostas de 

intervenção que levem em consideração questões sociais. E, para colocar essas propostas em prática, são 

necessárias as tais habilidades. 

 

A competência 6 da prova de Linguagens do Enem espera que o candidato consiga “compreender e usar os 

sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela 

constituição de significados, expressão, comunicação e informação.” Nela, há algumas habilidades exigidas. 

Veja abaixo:  

 

• H18 – Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e 

estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 

• H19 – Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de 

interlocução.  

• H20 – Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da 

identidade nacional. 
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Português 

Exercícios  

 

1. (ENEM) Quando os portugueses se instalaram no Brasil, o país era povoado de índios. Importaram, 

depois, da África, grande número de escravos. O Português, o Índio e o Negro constituem, durante o 

período colonial, as três bases da população brasileira. Mas no que se refere à cultura, a contribuição 

do Português foi de longe a mais notada. 

 

Durante muito tempo o português e o tupi viveram lado a lado como línguas de comunicação. Era o tupi 

que utilizavam os bandeirantes nas suas expedições. Em 1694, dizia o Padre Antônio Vieira que “as 

famílias dos portugueses e índios em São Paulo estão tão ligadas hoje umas com as outras, que as 

mulheres e os filhos se criam mística e domesticamente, e a língua que nas ditas famílias se fala é a 

dos Índios, e a portuguesa a vão os meninos aprender à escola.” 

TEYSSIER, P. História da língua portuguesa. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1984 (adaptado). 

 

A identidade de uma nação está diretamente ligada à cultura de seu povo. O texto mostra que, no 

período colonial brasileiro, o Português, o Índio e o Negro formaram a base da população e que o 

patrimônio linguístico brasileiro é resultado da    

a) contribuição dos índios na escolarização dos brasileiros. 

b) diferença entre as línguas dos colonizadores e as dos indígenas. 

c) importância do padre Antônio Vieira para a literatura de língua portuguesa. 

d) origem das diferenças entre a língua portuguesa e as línguas tupi. 

e) interação pacífica no uso da língua portuguesa e da língua tupi. 
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Português 

2. (ENEM) Sambinha 

Vêm duas costureirinhas pela rua das Palmeiras. 

Afobadas braços dados depressinha 

Bonitas, Senhor! que até dão vontade pros homens da rua. 

As costureirinhas vão explorando perigos… 

Vestido é de seda. 

Roupa-branca é de morim. 

Falando conversas fiadas 

As duas costureirinhas passam por mim. 

— Você vai? 

— Não vou não! 

Parece que a rua parou pra escutá-las. 

Nem trilhos sapecas 

Jogam mais bondes um pro outro. 

E o Sol da tardinha de abril 

Espia entre as pálpebras sapiroquentas de duas nuvens. 

As nuvens são vermelhas. 

A tardinha cor-de-rosa. 

Fiquei querendo bem aquelas duas costureirinhas… 

Fizeram-me peito batendo 

Tão bonitas, tão modernas, tão brasileiras! 

Isto é… 

Uma era ítalo-brasileira. 

Outra era áfrico-brasileira. 

Uma era branca. 

Outra era preta. 

ANDRADE, M. Os melhores poemas. São Paulo: Global, 1988. 

 

Os poetas do Modernismo, sobretudo em sua primeira fase, procuraram incorporar a oralidade ao fazer 

poético, como parte de seu projeto de configuração de uma identidade linguística e nacional. No poema 

de Mário de Andrade esse projeto revela-se, pois 

a) o poema capta uma cena do cotidiano — o caminhar de duas costureirinhas pela rua das Palmeiras 

— mas o andamento dos versos é truncado, o que faz com que o evento perca a naturalidade. 

b) a sensibilidade do eu poético parece captar o movimento dançante das costureirinhas — 

depressinha — que, em última instância, representam um Brasil de “todas as cores”. 

c) o excesso de liberdade usado pelo poeta ao desrespeitar regras gramaticais, como as de 

pontuação, prejudica a compreensão do poema. 

d) a sensibilidade do artista não escapa do viés machista que marcava a sociedade do início do 

século XX, machismo expresso em “que até dão vontade pros homens da rua”. 

e) o eu poético usa de ironia ao dizer da emoção de ver moças “tão modernas, tão brasileiras”, pois 

faz questão de afirmar as origens africana e italiana das mesmas. 
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Português 

3. (ENEM) Vaca Estrela e Boi Fubá 

Seu doutô, me dê licença 

Pra minha história contar 

Hoje eu tô em terra estranha 

É bem triste o meu penar 

Eu já fui muito feliz 

Vivendo no meu lugar 

Eu tinha cavalo bão 

Gostava de campear 

Todo dia eu aboiava 

Na porteira do currá 

[...] 

Eu sou fio do Nordeste 

Não nego meu naturá 

Mas uma seca medonha 

Me tangeu de lá pra cá 

PATATIVA DO ASSARÉ. Intérpretes: PENA BRANCA; XAVANTINHO; TEIXEIRA, R. Ao vivo em Tatuí. Rio de Janeiro: Kuarup Discos, 

1992 (fragmento). 

 

Considerando-se o registro linguístico apresentado, a letra dessa canção 

a) exalta uma forma específica de dizer.  

b) utiliza elementos pouco usuais na língua.  

c) influencia a maneira de falar do povo brasileiro.  

d) discute a diversidade lexical de um dado grupo social.  

e) integra o patrimônio linguístico do português brasileiro.   
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Português 

4. (ENEM – Libras) Pode um idioma considerado extinto e pouco documentado ser novamente parte ativa 

do patrimônio linguístico? 

A melhor maneira de saber como ocorre uma revitalização linguística é examinando um marco na luta 

indígena: a recuperação da língua pataxó. Eni Orlandi, da Universidade Estadual de Campinas, esteve 

na equipe que coletou e analisou evidências linguísticas que ajudaram a reconstituir a variante do 

pataxó falada mais ao norte da região de Porto Seguro (BA), a hãhãhãe. 

“Os pataxós viveram perseguições e movimentos de dispersão. A partir dos anos 1980, entretanto, 

conseguiram criar um espaço em que reivindicaram seu direito ao território tradicional que haviam 

perdido. Outras perdas acompanharam essa. Entre os bens perdidos, estava a lingua. A posse da língua 

significa para eles o seu desejo de ser índio, em um momento de ameaça de extermínio”, diz a 

pesquisadora. “A pesquisa foi feita em condições difíceis: uma só informante, Baheta, muito idosa, sem 

interlocutores reais (só os da memória, imaginados), e experimentando dificuldades de lembrar; em 

condições de guerra à sua cultura; uma parte da identidade estigmatizada, já voltada ao esquecimento”, 

diz Orlandi no livro Terra à vista. Graças às reminiscências de Baheta, foram coletados dados 

suficientes para comparar as listas de palavras que já se possuia e estabelecer paralelos com linguas 

próximas. 

Disponível em: http://revistalingua.uol.com.br. Acesso em: 28 jul. 2012 (adaptado). 

 

O processo de busca de dados sobre a língua pataxó evidencia a importância da pesquisa voltada para 

a  

a) reconstituição da língua de um povo, por meio de dados históricos.  

b) preservação da cultura de um povo, por meio do resgate de sua história oral.  

c) comparação de língua consideradas “mortas”, por meio de registros escritos.  

d) catalogação do léxico de uma língua, por meio da recuperação de documentos.  

e) valorização dos povos indígenas, por meio da tentativa de unificação de línguas próximas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 

 

Português 

5. (ENEM – PPL) História do contato entre línguas no Brasil 

No Brasil, o contato dos colonizadores portugueses com milhões de falantes de mais de mil línguas 

autóctones e de cerca de duzentas línguas que vieram na boca de cerca de quatro milhões de africanos 

trazidos para o país como escravos é, sem sombra de dúvida, o principal parâmetro histórico para a 

contextualização das mudanças linguísticas que afetaram o português brasileiro. E processos como 

esses não devem ser levados em conta apenas para a compreensão das diferenças entre as variedades 

linguísticas nacionais. O próprio mapeamento das variedades linguísticas contemporâneas do 

português europeu e, sobretudo, do português brasileiro, tanto no plano diatópico quanto no plano 

diastrático, depende crucialmente de uma apurada compreensão do processo histórico de sua 

formação. 

LUCCCHESI, D.; BAXTER, A.; RIBEIRO, I. (orgs.). O português afro-brasileiro. Salvador: EdUFBA, 2009 (adaptado). 

 

Glossário: 

Autóctone: nativo de uma região. 

Diatópico: referente à variação de uma mesma língua no plano regional (país, estado, cidade etc.). 

Diastrático: referente à variação de uma mesma língua em função das diversas classes sociais. 

 

Do ponto de vista histórico, as mudanças linguísticas que afetaram o português do Brasil têm sua 

origem no contato dos colonizadores com inúmeras línguas indígenas e africanas. Considerando as 

reflexões apresentadas no texto, verifica-se que esse processo, iniciado no começo da colonização, 

teve como resultado 

a) a aceitação da escravidão, em que seres humanos foram reduzidos à condição de objeto por seus 

senhores. 

b) a constituição do patrimônio linguístico, uma vez que representa a identidade nacional do povo 

brasileiro. 

c) o isolamento de um número enorme de índios durante todo o período da colonização. 

d) a separação entre pessoas que desfrutavam bens e outras que não tinham acesso aos bens de 

consumo. 

e) a supremacia dos colonizadores portugueses, que muito se empenharam para conquistar os 

indígenas. 
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Português 

Gabarito 

 

1. E 

De acordo com o texto, “Durante muito tempo o português e o tupi viveram lado a lado como línguas de 

comunicação”, o que revela que houve uma interação pacífica frente ao uso dessas línguas até um 

determinado período. 

 

2. B 

O poema contempla tanto o cotidiano da cidade grande quanto a realidade multirracial da nação 

brasileira. “Afobadas braços dados depressinha” : o andar apressado é sugerido pelos versos curtos e 

pelos encadeamentos semânticos, isto é, o sentido do verso continua no próximo. 

 

3. E 

Na letra da canção, vemos marcas típicas do falar do Nordeste, como “naturá” e “fio”, constituindo uma 

das inúmeras variantes do português brasileiro. Assim, pode-se dizer que a letra dessa canção integra o 

patrimônio linguístico do português brasileiro.  

 

4. B 

Segundo o texto, a coleta de dados sobre a língua hãhãhãe, realizada pela equipe que coletou e analisou 

evidências linguísticas a partir das reminiscências de uma única indígena, ajudou a reconstituir a variante 

do pataxó falada mais ao norte da região de Porto Seguro (BA). Este fato evidencia a importância da 

pesquisa voltada para o resgate oral para a preservação da cultura de um povo.  

 

5. B 

Trata-se de uma questão de interpretação de texto e somente uma leitura atenciosa bastaria para a 

resposta correta. O texto se refere ao papel das línguas africanas e indígenas na formação do português 

brasileiro. Assim, podemos depreender que a mistura brasileira contribui para a formação da língua 

nacional do Brasil e, assim, tem um papel na constituição de uma identidade nacional.  

 

 


