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O que é comunicação?

A comunicação é um processo que envolve a troca de
informações entre dois ou mais interlocutores por meio de
signos e regras semióticas mutuamente entendíveis.
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LINGUAGEM: é qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou 

sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais etc.
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Linguagem Verbal
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É a que se utiliza da palavra (linguagem oral ou escrita), pois o código usado é a
palavra e ele está presente, quando falamos com alguém, quando lemos,
quando escrevemos.



É aquela cujo código utilizado é a simbologia. Utiliza-se, pois, de placas, figuras, 
gestos, cores, sons (signos visuais e sensoriais).
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Linguagem Mista

8

A linguagem pode ser ainda verbal e não verbal simultaneamente, usando palavras
escritas e figuras ao mesmo tempo, como nos casos das charges, cartoons e
anúncios publicitários.
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TAREFA

1. Os alunos deverão reunir-se em grupos;

. Daqui a 5 minutos o relator de cada grupo deverá falar
sobre a imagem analisada por eles e a mensagem que
conseguiram decodificar.



Variação linguística

é o movimento comum e natural de
uma língua, que varia principalmente
por fatores históricos e culturais; modo
pelo qual ela é usada, sistemática e
coerentemente, de acordo com o
contexto histórico, geográfico e
sociocultural no qual os falantes dessa
língua se manifestam verbalmente.
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1. Geográfica: está relacionada com o local em que é desenvolvida
Ex.: variações entre o português do Brasil e de Portugal.

2. Histórica: ocorre com o desenvolvimento da história.
Ex.: O português medieval e o atual.

3. Social: percebida segundo os grupos (ou classes) sociais envolvidos.
Ex.: Um orador jurídico e um morador de rua.

4. Situacional: ocorre de acordo com o contexto em que está inserido.
Ex.: As situações formais e informais.



Vários fatores podem influenciar na variação que a língua sofre:

• a idade;
• o sexo;
• a região;
• a profissão; 
• o grau de escolaridade;
• a época;
• a condição social; 
• o contexto. 
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NÍVEIS DA FALA

1. Linguagem informal ou coloquial - Utilizada no cotidiano, sem a exigência
total da gramática, de modo que haja mais fluidez na comunicação oral.

Ex.: Ela nem se tocou que o garoto tava babando nela.
Ex.: Pô cara, demorô cum isso.

2. Linguagem formal é a variante prestigiada e padrão utilizada nas relações 
formais. Ela segue as normas gramaticais da língua.

Ex.: O garoto estava interessado na jovem.



1. Os dialetos - ocorrem em função das pessoas que usam a língua, ou
seja, dos emissores. (regional, social, idade, sexo, geração, função);

2. Os registros - ocorrem em função do uso que se faz da língua, da
mensagem, da situação. (grau de formalismo).
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Muquiado - queimado 
Mió- melhor 
Pichain - cabelo ruim 
Pipo- chupeta 
Pivida - criança 
Safanão- tapa, empurrão 
Trancar- desligar 
Tranqueira- objetos em geral 
Tamborete- cadeira sem encosto 
Taco- pedaço 
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Ah! Divera - confirmação / lembrança 
Calundu - zanga 
Coque- bater na cabeça 
Danação - traquinagem 
Escambiochado- quebrado 
Frangote - rapaz jovem 
Gomoso- mingau (alimento para 
criança) 
Inceguerado - viciado 
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[B]

1.Qual o tipo de linguagem usado na figura?

a. Linguagem não verbal
b. Linguagem mista
c. Linguagem verbal
d. Linguagem conotativa
e. Linguagem metafórica



2. Quando assistimos a um jogo de futebol, as linguagens verbal e não verbal 
estão envolvidas. Qual delas, abaixo, representa a linguagem verbal usada nas 
partidas de futebol?

a. Bandeiras de impedimento

b. Cartões vermelho e amarelo

c. Locutor do Futebol

d. O apito do juiz

e. A bola [C]
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