
 

 

TM 06 - 1ª SÉRIE - ANA DINIZ – FÍSICA 
 
Gabarito:   
 
01. [B] 

No texto, o tom de humor decorre da incompatibilidade entre a linguagem pomposa da missiva e o papel 
social do remetente, um contabilista, e o da destinatária, a filha de um tabelião local. Assim, é correta a 
opção [B].   

 
02. [D] 

As expressões enviadas pelos leitores como sugestões para o Museu das Invenções Cariocas pertencem ao 
repertório coloquial carioca (“caraça”,”vacilão”, “merrmão”, etc). Assim, é correta a opção [D].   

 
03. [D] 

[A] Incorreta: essa variante é típica do nordeste. 
[B] Incorreta: nessa alternativa vê-se o uso de uma linguagem tipicamente jurídica. 
[C] Incorreta: essa variante é gaúcha. 
[E] Incorreta: essa variante é paulista.   

 
04. 

a) No texto 1, Milton Santos critica ironicamente a distribuição do livro “Por uma vida melhor” no ensino 
público, alegando que o seu conteúdo teria por finalidade ensinar o aluno a falar “errado”, valorizando 
desta forma a norma culta e desprezando as outras variantes linguísticas. Segundo o autor, este fato 
constituiria uma agressão à cultura do país já tão maltratada em programas de televisão ou outros 
veículos de comunicação. No texto 2, Marcos Bagno alerta para o caráter preconceituoso de tal 
afirmação, pois o livro em questão pretende apenas incluir no aprendizado da Língua Portuguesa as 
variedades linguísticas estigmatizadas pelas gramáticas normativas, de maneira a colocar em pé de 
igualdade os instrumentos de comunicação das chamadas “classes populares” e os usados pelas 
classes urbanas consideradas de prestígio. 

b) Na pergunta “Como é que fica então as concordâncias?”, Carlos Monforte transgride uma das regras da 
gramática normativa que exige concordância do verbo com o seu sujeito. 

c) “Como é que ficam, então, as concordâncias?”. 
d) Marcos Bagno assinala ironicamente a transgressão gramatical de uma pessoa que defende 

acirradamente a adequação da fala às regras impostas pela gramática normativa e diverte-se com a 
evidente contradição.   

 
05. [B] 

Ao contrário do que se afirma em [A] e [C], o uso do pronome “se” e do verbo “ter” indica marcas de 
oralidade, típicas da linguagem informal, demonstrativa do cotidiano simples que o poema pretende 
retratar. Para se adaptarem ao registro culto, recomendado pelas regras da gramática normativa, as 
expressões em que estão inseridos deveriam ser substituídas por nós vamo-nos balançar ou nós vamos 
balançar-nos e não há quem não caia. Diminutivos e expressões idiomáticas não fazem parte do registro 
formal da língua, usado em documentos oficiais ou sermões religiosos, o que invalida também as 
afirmações em [D] e [E]. Assim, é correta a opção [C], pois a grafia da palavra “veia” reproduz a pronúncia 
comum em algumas regiões do Brasil, o que exemplifica uma variação fonética.   

 
06. No primeiro texto, houve uso de uma linguagem formal. 

Nos outros textos, percebe-se que os autores têm a intenção de mostrar uma linguagem informal, dando 
ênfase ao regionalismo e também à classe social dos falantes.   

 


