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Atividade extra
A norma culta e suas ramificações

Como sabemos, em situações informais, usamos uma linguagem informal e, em situações formais, usamos 

uma linguagem formal. Isso nos leva a perceber a importância de usar a linguagem adequada a cada situação. 

Por isso, a variedade padrão da língua é ensinada na escola, utilizada nos livros didáticos e nos artigos cientí-

ficos, por exemplo.

Questão 1

A letra X é utilizada em português para representar sons diferentes, como por exemplo, as seguintes palavras: 

nexo, explosão, enxame e exame.

O mesmo som de X em “nexo” está presente em

a. exército

b. explicação

c. fixo

d. vexame
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Questão 2

O uso do sinal indicativo da crase é obrigatório em

a. A influência das redes sociais sobre a maioria da população é inegável.

b. Para atender a necessidade básica dos moradores, todos devem cuidar da saúde. 

c. O crescimento das cidades ligado a índices de consumo considerados muito altos.

d. O planejamento doméstico é essencial para não levar a família a uma situação intolerável.

Questão 3

No trecho “Como boa parte do léxico político disponível, o termo ‘oligarquia’ tem origem na linguagem dos 

antigos gregos.”, as palavras destacadas são acentuadas graficamente porque são proparoxítonas. O grupo em que as 

palavras devem ser acentuadas devido à mesma regra é      

a. raízes,  armário

b. tóxico, amável

c. médico,  matemática

d. consórcio, sustentável

Questão 4

Sabe-se que a ortografia remete-nos a um dos muitos entraves de alguns usuários da língua, tornando-se por 

vezes estigmatizada e, sobretudo, fazendo com que a Língua Portuguesa se torne objeto de repulsa. Assim sendo, 

tendo em vista que o aprimoramento de determinadas habilidades relacionadas à linguagem escrita se dá de forma 

gradativa, teça um comentário no que se refere a tal ocorrência.
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Gabarito

Questão 1

A      B     C    D

Questão 2

A      B     C    D

Questão 3

A      B     C    D

Questão 4

Em se tratando desse perfil gradativo, no que se refere às habilidades, vale mencionar que o aperfeiçoamento é 

fator preponderante em tal quesito, pois à medida que nos despertamos para a leitura e para a assiduidade da 

escrita, mais aprimoramos nossas competências. Outro aspecto que também se faz relevante é o enriquecimen-

to lexical que se dá mediante a essa postura, tornando nosso vocabulário ainda mais refinado. Assim sendo, não 

há razão para concebermos a língua que falamos como um estigma, pois aos poucos vamos aprendendo como 

se materializam as muitas regras e as possíveis exceções que dela fazem parte.




