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• TEMPO DE AULA: 50min (TARDE) 

• DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

• CONTEÚDO: VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS

• EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES



NA AULA ANTERIOR

• EXERCÍCIOS SOBRE CLASSES 
DE PALAVRAS
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VARIAÇÕES 
LINGUÍSTICAS 

&
NÍVEIS DA 

LINGUAGEM
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LÍNGUA é um sistema linguístico 
de comunicação construído por uma 
comunidade humana. 

Ao ser colocado em prática por 
seus usuários, esse sistema varia de 
acordo com vários fatores

Na aula de hoje, veremos as 
formas de o usuário utilizar a língua, 
no que se refere as suas 
Modalidades, Registros, Tipos e 
Níveis.

Gosto de sentir 
minha língua roçar 
 a língua de Luis 
de Camões.
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1. MODALIDADE: Diz respeito 
às variadas formas de a língua 
se apresentar.

Geral: É a língua oficial de um país.

Popular: Refere-se à fala espontânea das 
pessoas.

Culta: Variante linguística que segue a 
gramática normativa da língua.

Literária: Lida com a arte da palavra.

Falada: O modo de usar a palavra oralmente.

Escrita: Forma de utilizar a língua que, às 
vezes, requer certo rigor.
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Inãm!! Protuguês 
nóis já sabe!!!

Arô!! 
É do Izárd?!!
Nóis qué aprendê 
INGRÊS!!!

Não seria melhor vocês 
aprenderem primeiro o 
Português?!

MODALIDADES

GERAL: português

POPULAR: 
espontânea

FALADA: 
uso oral
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2. REGISTROS: É a utilização seletiva de 
uma linguagem para adaptação
a um auditório ou a uma finalidade.

Linguagem Falada:  Ex. oratória, 
formal, coloquial ou familiar.

Linguagem Escrita:  Ex. formal, 
literário, informal ou pessoal.
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Brasileiro adora modismo. Principalmente na 
linguagem. Vez ou outra aparecem expressões que 
não saem da boca do brasileiro. 
Por exemplo a palavra TOP.

Para o brasileiro ‘antenado’ tudo se resume em TOP.

MAS O QUE QUER DIZER TOP?
“Top” é um substantivo masculino de origem inglesa 
que quando traduzido para o português pode 
significar muitas coisas, mas basicamente “topo”. 
Adotada pelos brasileiros de forma bastante 
fervorosa, a palavra já conta até mesmo com 
adaptações como “topzera”, “topper” e “topíssimo”. 
E, claro, conquistou muitos haters.

A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E O MODISMO Mermã, óia como 
mia maquiage ficô 

TOP!?

TÓPÍSSIMA!!!
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Você pode substituir a palavra 
TOP 

por outras palavras da língua 
portuguesa. Veja ao lado 

algumas opções.
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3. TIPOS DE VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS: São os 
tipos de variantes linguísticas.

Geográficas: São as variações regionais. 
Constituem os falares e os dialetos.
Situacionais: O contexto vai determinar o modo 
de falar das pessoas.
Sociais: Refere-se às mudanças linguísticas de 
um grupo social para outro.
Históricas: Dizem respeito às mudanças que 
ocorrem na língua historicamente.
Etárias: A faixa de idade do usuário determina o 
uso da variante.
Profissionais: Algumas funções profissionais 
criam um vocabulário específico.

VAMOS EM BOA HORA
VAMOS EMBORA
VAMIMBORA
VUMBORA
UMBORA
BORA
BÓ

VARIANTE HISTÓRICA
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VARIANTE  GEOGRÁFICA: REGIONALISMO
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4. NÍVEIS DAS VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS: São os planos 
em que as variantes da língua se manifestam.

Fônico: Diz respeito ao modo de se pronunciar certas 
palavras.
Ex. probrema, indentidade, falano, cumeno, etc.
Morfológico: É a maneira de flexionar certas palavras.
Ex. teje, interviu, seje, menas, degrais, cidadões, etc.
Sintático: Refere-se à relação entre as palavras na frase.
Ex. Eu vi ele. ou  Assisti o jogo ontem.
Léxico: Nome do conjunto de palavras da língua.
Semântica: Estuda os significados das palavras.
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EXERCÍCIOS

1. O texto que você leu usou uma 
linguagem:

A) Errada de acordo com a 
gramática da língua portuguesa.
B) Correta de acordo com o 
sistema de signos linguísticos.
C) Adequada de acordo com a 
realidade e a com a cultura do 
falante.
D) Correta porque todos os 
mineiros falam dessa maneira.

14



EXERCÍCIOS

1. O texto que você leu usou uma 
linguagem:
A) Errada de acordo com a gramática da 
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2. Observe a tirinha acima e marque a alternativa CORRETA :

A) Pelo tipo de linguagem usada por Chico Bento, ele e a professora não conseguem se comunicar.
B) Evidenciamos o uso culto da linguagem, visto que esses personagens são estudante e 
professora.
C) Não há nenhum tipo de problema com a linguagem usada por Chico Bento, podendo ser 
utilizada também em trabalhos escolares e textos oficiais.
D) A fala de Chico Bento reproduz os costumes da região, das pessoas e da cultura aos quais ele 
está inserido.
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3. Você acha que a professora agiu com ética com relação ao jeito de falar do Chico?

4. A atitude dela ajudou no aprendizado de Chico Bento?

5. Por que  Chico Bento foi procurar o padeiro?
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3. Você acha que a professora agiu com ética com relação ao jeito de falar do Chico?
R: Não, ela foi intolerante e preconceituosa com o modo de falar do aluno.
4. A atitude dela ajudou no aprendizado de Chico Bento?
R: Não, ela constrangeu o aluno, o que causou maior distanciamento entre eles. 
traumatizado.
5. Por que  Chico Bento foi procurar o padeiro?
R: Porque talvez tenha mais simpatia pelo homem do que pela professora.
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