


•Variações Geográficas: estão relacionadas com o local em que é
desenvolvida, por exemplo, as variações entre o português do Brasil e de
Portugal.
•Variações Históricas: ocorrem com o desenvolvimento da história, por
exemplo, o português medieval e o atual.
•Variações Sociais: são percebidas segundo os grupos (ou classes) sociais
envolvidos, por exemplo, um orador jurídico e um morador de rua.
•Variação Situacional: ocorre de acordo com o contexto o qual está inserido,
por exemplo, as situações formais e informais.



O texto é um evento comunicativo em que convergem ações linguísticas sociais e
cognitivas. A compreensão de um texto não se esgota somente no linguístico; ela é
fruto de uma atividade social, pois, para se realizar, faz-se necessário o uso da
linguagem atendendo ao contexto em que é produzida, interagindo dois fatores:

Fatores linguísticos (domínio do sentido e estrutura das frases e enunciados)

Fatores extralinguísticos (comportamentos, gestos, tom, intenção comunicativa,
conhecimentos partilhados).



Estão relacionados às variedades padrão e não padrão.

 O grau de formalidade em determinada situação comunicacional definirá

qual registro será adotado: a norma culta ou a norma popular.

 A melhor opção será aquela que cumprir melhor sua função social,

estabelecendo assim uma maior sintonia entre os interlocutores.



Estão relacionados às variedades linguísticas próprias de uma região ou
território, bem como às variações encontradas na fala de determinados
grupos sociais.

As diferenças linguísticas também estão associadas
a. à idade dos falantes, 
b. sexo, 
c. nível de exposição aos saberes convencionais ;
d. à própria evolução histórica da língua.

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/variacoes-linguisticas.htm


Ai se sêsse

Se um dia nóis se gostasse
Se um dia nóis se queresse
Se nóis dois se empareasse
Se juntim nóis dois vivesse
Se juntim nóis dois morasse
Se juntim nóis dois drumisse
Se juntim nóis dois morresse
Se pro céu nóis assubisse
Mas porém acontecesse de São Pedro não abrisse
a porta do céu e fosse te dizer qualquer tulice
E se eu me arriminasse
E cum tu eu insistisse pra que eu me arresolvesse
E a minha faca puxasse
E o bucho do céu furasse
Tarvês que nóis dois ficasse



33



34

2. Sobre a tira, analise as afirmativas.

I - Pode-se identificar, no último quadrinho, a fala de um nordestino, exemplo de 
variedade linguística regional.
II - É apresentada uma visão estereotipada de uma fala que suprime, quase sempre, 
as sílabas finais das palavras.
III - A fala no último quadrinho retoma o exemplo dado no terceiro quadrinho, 
tornando-se mais inteligível.
IV - O produtor da tira usou seu conhecimento das variedades linguísticas existentes 
entre as regiões do país para produzir efeitos de humor.

Estão corretas as afirmativas
a) I, II e III, apenas.     b) II, III e IV, apenas.    c) I, III e IV, apenas.    d) II e IV, apenas.   
e) I, II, III e IV. 

D


