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ESTUDO APLICADO DE LÍNGUA PORTUGUESA

1. Que língua é essa? 1
Você já percebeu que muitas pessoas falam de modo diferente do seu? Já parou para
pensar nisso?
Figura 1 - Imagem do filme Auto da Compadecida

Você já assistiu ou ouviu falar do filme
O Auto da Compadecida, lançado em 2000?
Este filme já e considerado um clássico do
cinema brasileiro e traz uma linguagem típica
da região nordeste do Brasil.

Fonte: Diário do Nordeste. (2020).
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As fontes das imagens e materiais de pesquisa utilizados encontram-se no caderno de referências.
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Figura 2 - Pôster promocional do filme O Auto da Compadecida

Se você não viu ainda, pergunte aos seus
pais ou àqueles que moram com você!
Provavelmente, eles já viram e podem falar
contigo sobre ele!

Este filme é um exemplo de pessoas que
falam de uma forma específica, isto é, usam uma
variedade linguística diferente, o filme é
adaptação de uma peça teatral, de Ariano
Suassuna.

Fonte: Diário do Nordeste. (2020).

Assista ao trailer deste e/ou leia o trecho abaixo, retirado da peça que foi adaptada
para o cinema.
O

trailer

pode

ser

encontrado

neste

link:

https://www.youtube.com/watch?v=XPuMu_ENzlg (Acesso em: 09 abr. 2020.)

Trecho da peça adaptada para o filme:
"JOÃO GRILO - Ah! pancadinhas benditas! Oi, está tremendo? Que vergonha, tão corajoso
antes, tão covarde agora! Que agitação é essa?
ENCOURADO - Quem está agitado? É somente uma questão de inimizade. Tenho o direito de
me sentir mal com aquilo que me desagrada.
JOÃO GRILO - Eu, pelo contrário, estou me sentindo muito bem. Sinto-me como se minha
alma quisesse cantar.
BISPO, estranhamente emocionado. - Eu também. É estranho, nunca tinha experimentado um
sentimento como esse. Mas é uma vontade esquisita, pois não sei bem se ela é de cantar ou de
chorar.
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Esconde o rosto entre as mãos. As pancadas do sino continuam e toca uma música de aleluia.
De repente, João ajoelha-se, como que levado por uma força irresistível e fica com os olhos
fixos fora. Todos vão-se ajoelhando vagarosamente. O Encourado volta rapidamente as costas,
para não ver o Cristo que vem entrando. É um preto retinto, com uma bondade simples e digna
nos gestos e nos modos. A cena ganha uma intensa suavidade de Iluminura. Todos estão de
joelhos, com o rosto entre as mãos.
ENCOURADO, de costas, grande grito, com o braço ocultando os olhos - Quem é? É Manuel?
MANUEL - Sim, é Manuel, o Leão de Judá, o Filho de Davi. Levantem-se todos, pois vão ser
julgados.
JOÃO GRILO - Apesar de ser um sertanejo pobre e amarelo, sinto perfeitamente que estou
diante de uma grande figura. Não quero faltar com o respeito a uma pessoa tão importante, mas
se não me engano aquele sujeito acaba de chamar o senhor de Manuel.
ARIANO SUASSUNA. Auto da compadecida. Rio de Janeiro: Agir, 1976.

E o Chico Bento, você conhece?
Aposto que sim! Já reparou que ele fala de forma diferente de outros personagens da
Turma da Mônica?
Veja o vídeo intitulado Na roça é diferente, da Turma da Mônica, de 1990 que está
disponível neste link: https://www.youtube.com/watch?v=Bfx_E3zvnjc (Acesso em: 09 abr.
2020.).
Figura 3 - Turma da Mônica

Fonte: Guia da conquista. (2020).

No vídeo, Chico Bento fala frases, como as seguintes:
- “Ora, viu o que cê foi fazê? Ofendeu o Honoro! Agora pra ele anda vai dá um
trabaião!”

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
- “Tê dô uma cenôra”
- “Bão, o mai próximo fica vinte légua daqui”
2. Variação Linguística

O nome que se dá para estas formas diferentes de falar é variedade linguística. Estas
variedades se formam devido à capacidade de variação linguística que a linguagem possui:

Figura 4 - Variação linguística

Fonte: Aprendizagem Conectada. (2020).

Heterogêneo é aquilo que é diferente, diverso e apresenta várias formas. É assim que
a língua funciona, com várias formas e variedades que são usadas de modo específico e
diferente. As diferenças podem depender de vários fatores: região, classe social e até nível de
estudo. Tanto o filme O Auto da Compadecida como a história Na roça é diferente, da Turma
da Mônica, são exemplos dessa heterogeneidade, isto é, dessa diversidade linguística que temos
no Brasil.
Consegue pensar em alguns exemplos que já viu que tenham algo
parecido com estas diferenças? Converse com seus pais ou quem more
contigo e pergunte para eles alguns exemplos!

3. Tipos de variação linguística

Temos vários tipos de variação linguística, como bem coloca Shayane Valentim, no
cordel a seguir:
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Com licença, minha
gente,
Vou chegando de
mansinho
Pra falar de um assunto
Um assunto bem facinho
Não se estresse
coleguinha
Vou falar devagarinho.
Aprendi há pouco tempo
Mesmo assim eu vou falar
Vou falar da Variação
A Variação Linguística
É um assunto da hora.
De começo eu vou falar
Da variação regional:
Ela é muito importante
Porque ninguém fala
igual
E só fala o português
Porque é língua oficial.
Moramos em um país
Com diversos municípios
Onde tem o favelado
E o que mora no sítio
Também tem o
mauricinho
Que finge falar bonito.
[...]
O vocabulário muda
Assim, eu vou explicar:
Mandioca é macaxeira
E também eu vou falar
Tangerina é mexerica
Vai depender do lugar.
[...]
Variação Social
É de grupos específicos
Onde temos diferença
Ente os pobres e os ricos
Mas aí só os bacanas
Estudam para ser físicos.
Rico é advogado

E o pobre é ladrão
Porque quem fala errado
É um sem educação
Não temos oportunidades
Aí segue essa questão.
[...]
Variação Diafásica:
Sua fala vai mudar
Dependendo do ambiente
Onde você vai falar
Se formal ou informal
É preciso estudar.
Variação bem comum
Que todo mundo conhece
Seja aqui no meu Sertão
Lá no Sul ou no Sudeste
Diafásica, parceiro,
É comum na internet.
Também existem as gírias
De caráter popular
Na escola ou na rua
Os jovens querem usar
No ambiente de trabalho
Não se pode nem pensar.
[...]
Não só de gírias vivemos
Temos que ser mais
formais
Não podemos errar
verbos
Em falas oficiais
Para quem não entendeu
É preciso estudar mais.
As normas são sempre
usadas
Num discurso oficial
Seja lá no casamento,
Na policia federal,
Ou mesmo num
julgamento
É importante ser formal.
O professor sempre usa
O político também

Serve para o advogado
[...]
É a variação Histórica
De geração a geração
Ela vai mudar as formas
Uma some, a outra não.
Cada época que passa
Muda um pouquinho mais
O que pra mim é passado
Era gíria pros meus pais
Hoje isso é besteira
Mas antes era demais.
Um exemplo vou falar:
Vosmicê virou você
[...]
Farmácia com PH
Agora escreve com F.
Agora que expliquei
Eu preciso te falar
Uma coisa importante:
Devemos considerar
A grande diversidade
Para poder respeitar.
Nós somos todos iguais
Apesar da variação
Só falamos diferente
Não precisa aflição [...].

Shayane Valentin. O
português na língua de
cordel. Variação
Linguística. Mondrongo:
Ilheus, 2015. Disponível
em:
https://ocordelnaweb.files
.wordpress.com/2015/12/
o-portuguc3aas-nalc3adngua-do-cordel.pdf.
Acesso em: 09 abr. 2020.

O cordel que você acabou de ler apresenta os quatro tipos de variação linguística:
Variações diafásicas: Representam as variações que se estabelecem em função do
contexto comunicativo, ou seja, a ocasião é que determina a maneira como nos dirigimos ao
nosso interlocutor, se deve ser formal ou informal.

Variações diatópicas: São as variações ocorridas em razão das diferenças regionais,
como, por exemplo, a palavra “abóbora”, que pode adquirir acepções semânticas (relacionadas
ao significado) em algumas regiões que se divergem umas das outras, como é o caso de
“jerimum”, por exemplo.

Variações diastráticas: São aquelas variações que ocorrem em virtude da
convivência entre os grupos sociais. Como exemplo, podemos citar a linguagem dos
advogados, dos surfistas, da classe médica, entre outras.

Variações históricas: São as variações que ocorrem ao longo do tempo, de geração
em geração, e que normalmente causam mudanças e impactos na língua como um todo.

Texto de variações adaptado de: https://www.portugues.com.br/redacao/tipos-variacoes-linguisticas.html.
Acesso em: 09 abr. 2020.

Deste modo, podemos dizer que as variações linguísticas interferem nos nossos textos
e que a forma como falamos ou escrevemos está diretamente ligada a vários aspectos
contextuais, seja o ambiente, para quem falamos, o lugar, o momento histórico, seja nossa
classe social, nosso nível de instrução formal etc. Todos estes aspectos interferem em como
produzimos textos e que variações podemos usar ou conhecemos/sabemos usar.
E você? Quais variações você saberia usar ou
reconhecer e elas levam em consideração quais tipos de
variação mencionados acima?

DESAFIO DE ESTUDO APLICADO DE LÍNGUA PORTUGUESA!
Foco na escrita
Tendo em vista o material estudado sobre variação linguística e seu conhecimento
adquirido ao longo de sua formação, elabore um texto breve que responda às seguintes
perguntas:
1. O Brasil é um país em que se fala uma única língua?
2. Por que é difícil compreender o português falado em Portugal? Não é a mesma língua?
3. Brasileiros das regiões Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste falam exatamente
do mesmo jeito?
4. É possível perceber, em falantes nascidos na mesma cidade, diferenças no modo de
falar? Quais diferenças?
5. As pessoas falam do mesmo jeito que escrevem?
6. Nós nos expressamos da mesma maneira em todos os lugares e momentos?
7. É possível identificar as características sociais do falante (origem geográfica, nível
sociocultural, sexo, idade) depois de ouvir algumas poucas palavras pronunciadas por ele?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Análise: a variação linguística em textos escritos

Leia os textos a seguir e responda às questões:
Texto 01
Sñor
Posto queo capitam moor desta vossa frota e asy os outros capitães screpuam avossa
alteza anoua do achamento desta vossa terra noua que se ora nesta nauegaçam achou. Nom
leixarey tam bem de dar disso minha comta avossa alteza asy como eu milhor poder ajmda que
perao bem contar e falar o sabia pior que todos fazer.
(Original)
Senhor
Posto que o Capitão-mor desta vossa frota e os outros capitães escrevam a Vossa
Alteza dando notícia do achamento desta vossa terra nova, que nesta navegação agora se
achou, não deixarei também de dar conta disso a Vossa Alteza da melhor maneira que eu
puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba fazer pior que todos.
(Adaptado para Português Atual)

Texto 02
Amélia
Amo-te, amo-te! Como é bom poder enfim dizer o que nos enchia o coração! Amo-te,
amo-te, amo-te cegamente, loucamente, mais que a tudo! Amo-te porque és para mim a melhor,
a mais pura, a mais santa de todas as criaturas. Amo-te, porque tu, meu orgulho e minha vida,
foste a única mulher que me soube fazer conhecer toda a divina delícia, toda suave tortura do
verdadeiro
Amei-te no primeiro dia em que te vi: amei-te em silêncio, em segredo, sem esperança
de te possuir e sem refletir. Não quis saber quem eras, nem quis saber se me poderias amar;
amei-te e amo-te cada vez mais. Estou em S. Paulo por tua causa. Trabalharei, farei sacrifício
de tudo, lutarei contra tudo, mas juro-te que serás minha, inteiramente minha, unicamente
minha. Amo-te, amo-te, amo-te!
Olavo

ORSINI, Elisabeth, org. Cartas do coração – Uma
antologia do amor. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. p. 41.

Texto 03
Querido Cau! Puxa que saudade, meu! Fazia
uma cara que não falava com você e, havia
sinceramente prometido não falar mais. Mas
a saudade foi maior que as minhas pirações.
E, aqui estou completamente vencida e,
disposta a falar até desentalar tudo o que
está na garganta ou só parar qdo você
cansar. Pois é, meu qto tempo. Puxa, não
acredito como pude ficar tanto tempo sem
falar com você. Recebi suas cartas, mas
estava na realidade completamente de
“CARA” com você e explico porque: passei
a achar (acho ainda) você completamente
egoísta, isto é, egocêntrico, individualista,
um monte de coisas que condeno. [...]

Texto 04
Exmo. Sr. José da Costa Antunes
Subprefeito da Região da Pompeia- Município São Paulo - SP
Ref. Conservação de praças.
A Associação dos Moradores da Vila Anglo Brasileira vem respeitosamente à
presença de Vossa Senhoria informar que a Praça das Três Nascentes, localizada em nosso
bairro, encontra-se em situação de abandono, tomada pelo mato, sem iluminação e servindo
apenas como depósito de lixo e para aglutinação de marginais e usuários e entorpecentes.
Todos estes fatos impedem a sua utilização pelos cidadãos desta cidade e, especialmente,
causam grandes problemas aos moradores do bairro.
Dessa forma, vimos por meio desta solicitar imediatas providências no sentido de que
seja realizada a revitalização da praça, com as obras e serviços que se fizerem necessários.
Certos do atendimento da solicitação, permanecemos no aguardo de um posicionamento
oficial.
São Paulo, 21 de abril de 2013.
Maria Rosa Pereira Ramos
Presidente da Associação dos Moradores da Vila Anglo Brasileira
Rua Mundo Novo, 555. Cep: 05011-100
Telefone: (11) 3925-6578

Texto 05

Fonte: Nova Escola. (2020).

Todos estes têm em comum o fato de serem do mesmo gênero textual, são todos
cartas. Apesar disso, diferem em vários aspectos mais específicos, levando isso em
consideração, descubra para CADA texto o seguinte:
Quem escreve cada texto?
Texto 1: ____________________________________________________________
Texto 2: ____________________________________________________________
Texto 3: ____________________________________________________________
Texto 4: ____________________________________________________________
Texto 5: ____________________________________________________________
A que grupo social a pessoa que escreve parece pertencer?
Texto 1: ____________________________________________________________
Texto 2: ____________________________________________________________
Texto 3: ____________________________________________________________
Texto 4: ____________________________________________________________
Texto 5: ____________________________________________________________

Para quem ela escreve?
Texto 1: ____________________________________________________________
Texto 2: ____________________________________________________________
Texto 3: ____________________________________________________________
Texto 4: ____________________________________________________________
Texto 5: ____________________________________________________________
Qual o grau de intimidade entre essas pessoas?
Texto 1: ____________________________________________________________
Texto 2: ____________________________________________________________
Texto 3: ____________________________________________________________
Texto 4: ____________________________________________________________
Texto 5: ____________________________________________________________
Qual a provável época/data em que o texto foi escrito?
Texto 1: ____________________________________________________________
Texto 2: ____________________________________________________________
Texto 3: ____________________________________________________________
Texto 4: ____________________________________________________________
Texto 5: ____________________________________________________________

Que evidências há no texto que ajudaram o grupo a chegar às respostas?
Texto 1: ____________________________________________________________
Texto 2: ____________________________________________________________
Texto 3: ____________________________________________________________
Texto 4: ____________________________________________________________
Texto 5: ____________________________________________________________
4. Que texto é esse?

Você já deve ter estudado que temos várias formas de textos escritos que são
produzidos e circulam na sociedade, não é? Você consegue pensar em alguns?

Pois é, são muitas formas de fazer textos. Alguns são parecidos e outros não. Já
percebeu isso?
Figura 7 - Banca de revista

Então, vamos pensar em alguns
formatos de texto? O tempo todo
estamos cercados por eles. Por
exemplo, só numa banca de revistas
e jornais, temos vários! Temos a
capa de revista, a notícia, a
reportagem. Daí por diante...

Fonte: Jornal Minuano. (2020).

Mas então, o que separa e como nomeamos estas formas de texto tão específicas que podem
ser tão parecidas e também tão diferentes?
O nome que damos a cada tipo de texto específico é gênero textual.

E o que define um gênero textual? Vamos ver?
5. Gêneros textuais

Os gêneros textuais se definem de acordo com as características em comum que os
textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. Isto é, para ser de um determinado
gênero textual, o texto tem características, funcionalidades e objetivos específicos.
O que isso quer dizer?
Quer dizer que aquele texto precisar cumprir certas funções e para isso precisa ter
certas características que condizem com suas funções.
Um bilhete, por exemplo, para que ele serve? Utilizado como meio informativo,
principalmente quando relacionado a pessoas próximas, com certo grau de intimidade.
Não é isso? E quais são suas características?
Geralmente, um bilhete tem as seguintes características:
• Mensagem curta

• Linguagem informal
• É permitida a utilização de apelidos, abreviações etc.
E quais são as funções e objetivos de um bilhete?
O bilhete serve para:
• Deixar um recado.
• Fazer um convite.
• Comunicar uma novidade etc.
E quais são os elementos que geralmente aparecem em um bilhete?
Figura 8 - Bilhete

Destinatário: quem recebe o bilhete.
Remetente: quem escreve o bilhete.
Corpo de Texto: mensagem curta
que será encaminhada.
Despedida: mensagem que finaliza
o texto, normalmente acompanhada de uma
linguagem informal, que pode ser: beijos,
abraços, se cuida, dentre outros.
Data: dia em que o bilhete foi
escrito.

Fonte: Google Imagens. (2020).

Então é isso: cada gênero textual tem características, elementos e funções específicas,
como você pode ver no bilhete. Existem inúmeros gêneros textuais, como veremos em alguns
exemplos a seguir! Existem muito além destes!











Conto maravilhoso.
Conto de fadas
Fábula.
Carta pessoal.
Lenda.
Poema.
Narrativa de ficção
científica.
Romance.
E-mail.
Manual de instruções.













Lista de compras.
Edital.
Conto.
Relato de viagem.
Diário.
Autobiografia.
Notícia.
Biografia.
Relato histórico.
Texto de opinião.
Carta de leitor.








Carta de solicitação.
Seminário.
Palestra.
Texto explicativo.
Receita culinária.
Regulamento.

6. Os gêneros textuais panfleto e folheto

A seguir, estão dois tipos de gêneros textuais específicos e parecidos.
Figura 9 - Coronavírus

Folheto: refere-se aos objetos impressos
que têm por finalidade dar informação ao
público. Um folheto pode variar em sua
diagramação,
design,
quantidade
de
informação etc.
Normalmente, um folheto não é
utilizado para divulgar informação de nível
acadêmico (salvo casos específicos), mas que
tem como principal objetivo chamar a atenção
das pessoas e divulgar alguns conceitos
fundamentais dos temas específicos a serem
tratados.

Isto é, o folheto é um gênero textual com
características e funções específicas.

Fonte: Ministério da Saúde. (2020).
Figura 10. ODONTO/PREV

Panfleto: visa apresentar, em uma
circulação rápida, de mão em mão, ideias,
opiniões ou informações sobre diversos
assuntos, como, por exemplo, publicidade de
um produto, orientação ou ajuda em um
determinado local ou, ainda, a exposição de
qualquer tipo de produção artística.
Estas características e funções fazem
do panfleto um outro gênero textual, parecido
com o folheto, mas com características e
objetivos diferentes.

Fonte: Pinterest. (2020).
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Folheto/panfleto: jogando com as palavras
Leia o texto a seguir pensando naquilo que você estudou no material apostilado desta semana
sobre gêneros textuais e responda às questões.
Figura 11 - Violência contra as mulheres

Fonte: Prefeitura de Porto Seguro. (2020).

1. Na primeira frase, o verbo ligar é utilizado duas vezes. Eles têm o mesmo sentido?
2. Qual é o efeito de sentido causado pelo uso da expressão “Se liga”? “Se liga e liga!”
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3. O verbo em destaque é usado em sentido denotativo ou conotativo? Cite outros elementos visuais
que apoiam essa afirmação.

4. O folheto incentiva o leitor a ligar para o 180.
a) Você já ouviu falar nessa central de atendimento?
b) Observe a logomarca do 180. Essa representação visual dá pistas ou sugere quem o 180 apoia ou
protege?

5. Um dos maiores problemas no enfrentamento da violência contra mulher é a falta de denúncia.
Como as informações abaixo, retiradas do folheto, podem incentivar a denúncia:
“A ligação é gratuita e sua identidade será preservada”
6. Explique os dois sentidos que a expressão “Eu ligo” possui neste folheto.

7. Em sua opinião, o uso criativo do verbo LIGAR foi intencional? A repetição e o jogo de palavras
com o verbo ligar contribuem para que se alcance a ação ou comportamento que se espera do leitor
do panfleto/folheto? Justifique sua resposta.

8. Em sua opinião, o dicionário conseguiu registrar todos os significados do verbo ligar usado no
folheto/panfleto?

9. Que cor é predominante neste folheto? E por que você acha que essa cor foi escolhida?

10. Que parcerias foram feitas junto ao Ligue 180? Qual a importância dessas parcerias?
11. Refletindo…

Que características se destacam neste exemplo do gênero textual, folheto, analisado acima,
de acordo com aquilo que você leu no material apostilado desta semana?
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES - 8º Ano do Ensino Fundamental
Estudo Aplicado de Língua Portuguesa
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do estudante:
Período: ( ) vespertino ( ) matutino

Turma 8° ano ___

1. Leia o texto abaixo e assinale a única alternativa correta:
“Iscute o que to dizeno,
Seu dotor, seu coroné:
De fome tão padeceno
Meus fio e minha muiér.
Sem briga, questão nem guerra,
Meça desta grande terra
Umas tarefas pra eu!
Tenha pena do agregado
Não me dexe deserdado
Daquilo que Deus me deu”.
(Patativa do Assaré)
Esse falante, pelos elementos explícitos e implícitos no poema, é identificável como:
a) Escolarizado proveniente de uma metrópole.
b) Sertanejo de uma área rural.
c) Idoso que habita uma comunidade urbana.
d) Escolarizado que habita uma comunidade no interior do país.
e) Estrangeiro que imigrou para uma comunidade do sul do país.
2. Leia a música abaixo e marque a única alternativa correta:
Esmola
Uma esmola pelo amor de Deus
Uma esmola, meu, por caridade
Uma esmola pro ceguinho, pro menino
Em toda esquina tem gente só pedindo.
Uma escola pro desempregado
Uma esmola pro preto, pobre, doente
Uma esmola pro que resta do Brasil
Pro mendigo, pro indigente (...)
(Samuel Rosa/Chico Amaral)
A música registra um pedido de esmola, em que o eu - lírico utiliza uma linguagem:
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a) Pouco compreensiva, já que contém vários erros de gramática.
b) Coloquial, crítica, compreensiva, comunicável.
c) Imprópria para os poemas da literatura brasileira.
d) Crítica, porém não-coloquial.
e) Descuidada e cheia de repetições.

3. Com relação ao texto retirado de um SMS, assinale a alternativa correta:

Vc viu como ele xegô em kza hj? Tôdu lascadu.
blz!

a) Não pode ser considerado um texto, visto que não cumpre sua função comunicativa.
b) Por ter palavras abreviadas em excesso, está totalmente contrariando as regras da gramática, logo,
não é um texto.
c) Esse tipo de escrita é valorizado em qualquer meio de comunicação formal.
d) Mesmo por se tratar de linguagem abreviada, cumpre sua função comunicativa, mas só deve ser
utilizada em situações informais como internet, celular etc.

4. Assinale a opção que identifica a variação linguística presente nos textos abaixo.
Assaltante nordestino
–Ei, bichin… Isso é um assalto… Arriba os braços e num se bula nem faça muganga…
Arrebola o dinheiro no mato e não faça pantim se não enfio a peixeira no teu bucho e boto teu
fato pra fora! Perdão, meu PadimCiço, mas é que eu to com uma fome da moléstia…
Assaltante baiano
– Ô meu rei… (longa pausa) Isso é um assalto… (longa pausa). Levanta os braços, mas não se
avexe não… (longa pausa). Se num quiser nem precisa levantar, pra num ficar cansado… Vai
passando a grana, bem devagarinho… (longa pausa). Num repara se o berro está sem bala, mas
é pra não ficar muito pesado… Não esquenta, meu irmãozinho (longa pausa). Vou deixar teus
documentos na encruzilhada…
Assaltante paulista
– Orra, meu… Isso é um assalto, meu… Alevanta os braços, meu… Passa a grana logo, meu…
Mais rápido, meu, que eu ainda preciso pegar a bilheteria aberta pra comprar o ingresso do jogo
do Corinthians, meu… Pó, se manda, meu…
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a) Fator padrão.
b) Fator pessoal.
c) Fator escolar.
d) Fator regional.
e) Fator humorístico.

*Questões adaptadas de UNDIME. (2020).

