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Variação linguística

é o movimento comum e natural de
uma língua, que varia principalmente
por fatores históricos e culturais; modo
pelo qual ela é usada, sistemática e
coerentemente, de acordo com o
contexto histórico, geográfico e
sociocultural no qual os falantes dessa
língua se manifestam verbalmente.
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1. Geográfica: está relacionada com o local em que é desenvolvida
Ex.: variações entre o português do Brasil e de Portugal.

2. Histórica: ocorre com o desenvolvimento da história.
Ex.: O português medieval e o atual.

3. Social: percebida segundo os grupos (ou classes) sociais envolvidos.
Ex.: Um orador jurídico e um morador de rua.

4. Situacional: ocorre de acordo com o contexto em que está inserido.
Ex.: As situações formais e informais.



Vários fatores podem influenciar na variação que a língua sofre:

• a idade;
• o sexo;
• a região;
• a profissão; 
• o grau de escolaridade;
• a época;
• a condição social; 
• o contexto. 
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NÍVEIS DA FALA

1. Linguagem informal ou coloquial - Utilizada no cotidiano, sem a exigência
total da gramática, de modo que haja mais fluidez na comunicação oral.

Ex.: Ela nem se tocou que o garoto tava babando nela.
Ex.: Pô cara, demorô cum isso.

2. Linguagem formal é a variante prestigiada e padrão utilizada nas relações 
formais. Ela segue as normas gramaticais da língua.

Ex.: O garoto estava interessado na jovem.



1. Os dialetos - ocorrem em função das pessoas que usam a língua, ou
seja, dos emissores. (regional, social, idade, sexo, geração, função);

2. Os registros - ocorrem em função do uso que se faz da língua, da
mensagem, da situação. (grau de formalismo).
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Muquiado - queimado 
Mió- melhor 
Pichain - cabelo ruim 
Pipo- chupeta 
Pivida - criança 
Safanão- tapa, empurrão 
Trancar- desligar 
Tranqueira- objetos em geral 
Tamborete- cadeira sem encosto 
Taco- pedaço 
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Ah! Divera - confirmação / lembrança 
Calundu - zanga 
Coque- bater na cabeça 
Danação - traquinagem 
Escambiochado- quebrado 
Frangote - rapaz jovem 
Gomoso- mingau (alimento para 
criança) 
Inceguerado - viciado 



1. Quando assistimos a um jogo de futebol, as linguagens verbal e não verbal 
estão envolvidas. Qual delas, abaixo, representa a linguagem verbal usada nas 
partidas de futebol?

a. Bandeiras de impedimento

b. Cartões vermelho e amarelo

c. Locutor do Futebol

d. O apito do juiz

e. A bola [C]
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2. (ENEM )

Gerente – Boa tarde. Em que eu posso ajudá-lo?

Cliente – Estou interessado em financiamento para compra e veículo.

Gerente – Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente?

Cliente – Sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco.

Gerente – Julinho, é você, cara? Aqui é a Helena! Cê tá em Brasília? Pensei que você inda 

tivesse na agência de Uberlândia! Passa aqui pra gente conversar com calma.

• BORTONI-RICARDO, S. M. Educação em língua materna. São Paulo: Parábola, 2004 (adaptado).
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Na representação escrita da conversa telefônica entre a gerente do banco e o 
cliente, observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada de repente 
devido:

a) à adequação de sua fala à conversa com um amigo, caracterizada pela 

informalidade.

b) à iniciativa do cliente em se apresentar como funcionário do banco.

c) ao fato de ambos terem nascido em Uberlândia (Minas Gerais).

d) à intimidade forçada pelo cliente ao fornecer seu nome completo.

e) ao seu interesse profissional em financiar o veículo de Júlio. [A]
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