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 TEMPO DE AULA: 25 min

 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

 CONTEÚDO: REVISÃO VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS

 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides

ROTEIRO DE AULA
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Não existe um único jeito de falar
a língua portuguesa.

VARIEDADESLINGUÍSTICAS:

São as variações que uma língua
apresenta em razão das condições
sociais, culturais e regionais nas
quais é utilizada.
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FATORES DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA:

• Idade;
• Gênero;
• Grupos sociais;
• Profissão;
• Nível de escolaridade;
• Região.

Como a sociedade é marcada por diferenças sociais, culturais, regionais,
entre outras, a língua apresenta muitas variações, que refletem essas
diferenças e constituem as variedades linguísticas.



 DIFERENÇAS DE LUGAR OU REGIÃO

 ESCOLARIDADE E CLASSE SOCIAL

 DIFERENÇAS HISTÓRICAS

 ORALIDADE E ESCRITA

 SITUAÇÃO COMUNICATIVA E OS 
NÍVEIS DA LINGUAGEM.

FATORES DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA:
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A tangerina (Citrus reticulata), também
conhecida como mexerica, laranja-
mimosa, mandarina, fuxiqueira, poncã,
manjerica, laranja-cravo, mimosa,
bergamota e clementina, é uma fruta
cítrica de cor alaranjada e sabor
adocicado. Parece ser uma antiga
espécie selvagem, nativa da Ásia (Índia,
China e países vizinhos de climas
subtropical e tropical úmido).
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HORA DE EXERCITAR
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01. O fator que promove a diferença entre
a linguagem do STF e o “dicionário
cearense” observada no cartaz é

a) a diferenças da fala de uma região para
outra.
b) a diferença da escolaridade e classe
social entre os juízes do STF e os
cearenses.
c) as diferenças históricas que separam o
Ceará do restante do Brasil.
d) a situação de formalidade exigida no
ambiente do STF e não exigida no dia a
dia das pessoas.

https://web.telegram.org/
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02. A variedade da língua portuguesa 
que ocorre no texto, é marcada pelo (a)

a) Oralidade
b) Regionalismo
c) Escolaridade
d) Desconhecimento das regras da 

língua.

https://web.telegram.org/
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