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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Texto para as questões 1 , 2 e 3 

1.Faça a leitura do texto ao lado, após 

assinale na alternativa que apresenta 

linguagem informal.  

a.(   ) “Não sou desorganizado”. 

b.(   )”Apenas dou liberdade pras minhas 

coisas...” 

c.(   )”Onde elas quiserem.” 

d.(   )Não há palavras que remetem a 

linguagem informal no texto ao lado. 

 

2.Observe as orações abaixo: 

a. “Não sou desorganizado...” 

b.”Apenas dou liberdade...”  

c.”Pras minhas coisas ficarem...”  

d. “...Onde elas quiserem.” 

I. Todas as orações acima formam um período simples, porque nelas contém apenas 

um verbo. 

II.Somente a oração “b” apresenta um período simples. 

III.Somente as orações “b,c,d” formam períodos simples. 

IV.Não há períodos simples nas orações acima. 

Está correta: 

a.(   ) I 

b.(   )II  

c.(   )III 

d.(   )IV 

 

3.Leia: “Não sou desorganizado apenas dou liberdade pras minhas coisas...”  

a.Há quantos verbos na oração acima? 

b.A oração acima é constituída por quantos períodos? 
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Texto para a questão 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está correta: 

a.(   ) I e II 

b.(   )II  e III 

c.(   )III e IV 

d.(   )IV 

 

5.Complete as lacunas dos textos abaixo com preposições: 

a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.Com a leitura do título do texto e 
de todas as informações contidas 

nele podemos depreender que:  
I.Um boato é uma hipótese baseada 

em dados falsos. 

II.Um boato tem o poder de 
provocar frustrações e inseguranças 

nas pessoas envolvidas, basta 
observar as expressões nas 

personagens ao lado. 

III. Um boato pode ser baseado em 

dados verdadeiros. 

IV. Um boato tem o poder de 
provocar muitas risadas nas 

pessoas envolvidas. 

 
 

b

. 

 

c

. 

 
 

 

d. e. f. 
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Observe as charges abaixo e responda as questões de 6 a 9. 

 

6.Qual é o tipo de linguagem apresentada na charge (A)? 

(   ) formal 

(   ) informal 

 
7.Qual é o tipo de linguagem apresentada na charge (B)? 

(   ) formal 

(   ) informal 

 
8.Qual delas apresenta variação regional? Explique. 

 

9.Em qual charge um dos personagens cometeu equívoco em relação a adequação a 
fala? Explique. 

 

10.Observe a charge abaixo: 

 

 

 

A

. 

B 

A tira acima exemplifica uma variante linguística pertencente: 

a.(   ) ao universo oral e restrita a um grupo social, composto, predominantemente, 

por jovens. 

b.(   )ao universo escrito utilizado por qualquer grupo social, porém 

predominantemente jovem. 

“Pessoas grandes são aquelas que lutam por ideias” – Autor desconhecido -     Boa Prova! 

 


