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 TEMPO DE AULA: 50 (MANHÃ E TARDE) /45min (NOITE)

 DISCIPLINA: LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

 CONTEÚDO: TEMAS DO ENEM

 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides
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- NÍVEIS DE LINGUAGEM
Podemos interagir e nos comunicar com outras pessoas por meio de diversos 
níveis de linguagem: padrão, coloquial, gírias, regionalismos e linguagem 
vulgar.

Nível 1: Norma culta/padrão
Estrutura-se pelo conjunto de regras responsáveis pelo funcionamento dos 
elementos linguísticos. Esse conjunto de regras é conhecido como GRAMÁTICA 
NORMATIVA.

SÍNTESE DO ASSUNTO – NÍVEIS DA LINGUAGEM 
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Nível 2: Linguagem coloquial/informal/popular:  
A linguagem coloquial é aquela utilizada de maneira mais espontânea e corriqueira pelos 
falantes. Esse nível de linguagem não segue a rigor da gramática normativa. Ao utilizar 
a linguagem coloquial, o falante está mais preocupado em transmitir o conteúdo da 
mensagem do que como esse conteúdo vai ser estruturado.

Nível 3: Variações linguísticas:
Linguagem falada especificamente por uma comunidade. Pode ser regional, temporal, 
social, físico ou técnica.

SÍNTESE DO ASSUNTO – NÍVEIS DA LINGUAGEM 
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QUESTÃO  2: TEMA – RECURSOS EXPRESSIVOS – NÍVEIS DA LINGUAGEM
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No que diz respeito ao uso de recursos expressivos em diferentes linguagens, 
o cartum produz humor brincando com a

A. caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação 
específica.
B. deterioração do conhecimento científico na sociedade contemporânea.
C. impossibilidade de duas cobras conversarem sobre o universo.
D. dificuldade inerente aos textos produzidos por cientistas.
E. complexidade da reflexão presente no diálogo.
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GABARITO: A
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