LISTA EXERCÍCIOS DE GRAMÁTICA – 1ª ANO Ensino Médio – 2º Bimestre
Profa. Regiane Camargo

1. Língua e Linguagem: (ENEM – 2009)
Gerente – Boa tarde. Em que eu posso
ajudá-lo?
Cliente – Estou interessado em
financiamento para compra e veículo.
Gerente – Nós dispomos de várias
modalidades de crédito. O senhor é nosso
cliente?
Cliente – Sou Júlio César Fontoura, também
sou funcionário do banco.
Gerente – Julinho, é você, cara? Aqui é a
Helena! Cê tá em Brasília? Pensei que você
inda tivesse na agência de Uberlândia! Passa
aqui pra gente conversar com calma.
BORTONI-RICARDO, S. M. Educação em
língua materna. São Paulo: Parábola, 2004
(adaptado).
Na representação escrita da conversa
telefônica entre a gerente do banco e o
cliente, observa-se que a maneira de falar da
gerente foi alterada de repente devido:
a) à adequação de sua fala à conversa com
um amigo, caracterizada pela informalidade.
b) à iniciativa do cliente em se apresentar
como funcionário do banco.
c) ao fato de ambos terem nascido em
Uberlândia (Minas Gerais).
d) à intimidade forçada pelo cliente ao
fornecer seu nome completo.
e) ao seu interesse profissional em financiar
o veículo de Júlio.
2. Língua e Linguagem: (ENEM – 2009)
Para o Mano Caetano
O que fazer do ouro de tolo
Quando um doce bardo brada a toda brida,
Em velas pandas, suas esquisitas rimas?
Geografia de verdades, Guanabaras postiças
Saudades banguelas, tropicais preguiças?
A boca cheia de dentes
De um implacável sorriso
Morre a cada instante
Que devora a voz do morto, e com isso,
Ressuscita vampira, sem o menor aviso
[…]
E eu soy lobo-bolo? lobo-bolo
Tipo pra rimar com ouro de tolo?
Oh, Narciso Peixe Ornamental!
Tease me, tease me outra vez 1
Ou em banto baiano

Ou em português de Portugal
De Natal
[…]
Tease me (caçoe de mim, importune-me).
LOBÃO. Disponível em:
http://vagalume.uol.com.br. Acesso em: 14
ago. 2009 (adaptado).
Na letra da canção apresentada, o
compositor Lobão explora vários recursos da
língua portuguesa, a fim de conseguir efeitos
estéticos ou de sentido. Nessa letra, o autor
explora o extrato sonoro do idioma e o uso
de termos coloquiais na seguinte passagem:
a) “Quando um doce bardo brada a toda
brida” (v. 2)
b) “Em velas pandas, suas esquisitas rimas?”
(v. 3)
c) “Que devora a voz do morto” (v. 9)
d) “lobo-bolo//Tipo pra rimar com ouro de tolo?
(v. 11-12)
e) “Tease me, tease me outra vez” (v. 14)
3. Língua e Linguagem: (ENEM – 2010)
Carnavália
Repique tocou
O surdo escutou
E o meu corasamborim
Cuíca gemeu, será que era meu, quando ela
passou por mim?
[…]
ANTUNES, A.; BROWN, C.; MONTE, M.
Tribalistas, 2002 (fragmento).
No terceiro verso, o vocábulo “corasamborim”,
que a junção coração + samba + tamborim,
referese, ao mesmo tempo, a elementos que
compõem uma escola de samba e à situação
emocional em que se encontra o autor da
mensagem, com o coração no ritmo da
percussão. Essa palavra corresponde a
um(a):
a) estrangeirismo, uso de elementos
linguísticos originados em outras línguas e
representativos de outras culturas.
b) neologismo, criação de novos itens
linguísticos, pelos mecanismos que o sistema
da língua disponibiliza.
c) gíria, que compõe uma linguagem
originada em determinado grupo social e que

pode vir a se disseminar em uma
comunidade mais ampla.
d) regionalismo, por ser palavra característica
de determinada área geográfica
e) termo técnico, dado que designa elemento
de área específica de atividade.
4. Língua e Linguagem: Com base na tira
abaixo, responda à questão (UERJ –
Vestibular 2013)

No segundo quadro da tira, a minhoca se
esconde para não ser notada pelas cobras.
Essa tentativa de desaparecimento da
personagem é enfatizada pelo uso do
seguinte recurso:
a) caráter exclamativo de uma fala
b) movimento conjunto das cobras
c) ausência da moldura do quadro
d) presença de personagens distintos

