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PORTUGUÊS
SIMULADO
1) "Todas as variedades linguísticas são estruturadas e
correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades
de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à
estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a
uma avaliação distinta das características das suas diversas
modalidades regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por
exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um
idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atua como modelo,
como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Do valor
normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras
variedades, com o que se torna uma ponderável força contrária à
variação."
Celso Cunha. Nova gramática do português contemporâneo. Adaptado.

A partir da leitura do texto, podemos inferir que uma língua é:
a) conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança
maior valor social e passa a ser considerada exemplar.
b) sistema que não admite nenhum tipo de variação linguística, sob
pena de empobrecimento do léxico.
c) a modalidade oral alcança maior prestígio social, pois é o
resultado das adaptações linguísticas produzidas pelos falantes.

d) A língua padrão deve ser preservada na modalidade oral e escrita,
pois toda modificação é prejudicial a um sistema linguístico.

2) Contudo, a divergência está no fato de existirem pessoas que
possuem um grau de escolaridade mais elevado e com um poder
aquisitivo maior que consideram um determinado modo de falar
como o “correto”, não levando em consideração essas variações que
ocorrem na língua. Porém, o senso linguístico diz que não há
variação superior à outra, e isso acontece pelo “fato de no Brasil o
português ser a língua da imensa maioria da população não implica
automaticamente que esse português seja um bloco compacto
coeso e homogêneo”. (BAGNO, 1999, p. 18)

Sobre o fragmento do texto de Marcos Bagno, podemos inferir,
exceto:
a) A língua deve ser preservada e utilizada como um instrumento de
opressão. Quem estudou mais define os padrões linguísticos,
analisando assim o que é correto e o que deve ser evitado na língua.
b) As variações linguísticas são próprias da língua e estão alicerçadas
nas diversas intenções comunicacionais.
c) A variedade linguística é um importante elemento de inclusão,
além de instrumento de afirmação da identidade de alguns grupos
sociais.
d) O aprendizado da língua portuguesa não deve estar restrito ao
ensino das regras.
e) Segundo Bagno, não podemos afirmar que exista um tipo de
variante que possa ser considerada superior à outra, já que todas
possuem funções dentro de um determinado grupo social.

3) Os enunciados linguísticos em evidência encontram-se grafados
na linguagem coloquial. Reescreva-os de acordo com o padrão culto
da linguagem.
a) – Os livros estão sobre a mesa. Por favor, devolve eles na
biblioteca.
b) – Falar no celular é uma falha grave. A consequência deste ato
pode ser cara.
c) – Me diga se você gostou da surpresa, pois levei muito para
preparar ela.
d) – No aviso havia o seguinte comentário: Não aproxime-se do
alambrado. Perigo constante.
e) – Durante a reunião houveram reclamações contra o atraso do
pagamento dos funcionários.

