
Leia trechos do cordel de Zé da Luz 
  
Brasi Caboco 
  
O qui é Brasí Caboco? 
É um Brasi diferente 
do Brasí das capitá. 
É um Brasi brasilêro, 
sem mistura de instrangero, 
um Brasi nacioná! 
É o Brasi qui não veste 
liforme de gazimira, 
camisa de peito duro, 
com butuadura de ouro… 
Brasi caboco só veste, 
camisa grossa de lista, 
carça de brim da “polista” 
gibão e chapéu de coro! 
Brasi caboco num come 
assentado nos banquete, 
misturado cum os home 
de casaca e anelão… 
Brasi caboco só come 
o bode seco, o feijão, 
e as veiz uma panelada, 
um pirão de carne verde, 
nos dias da inleição 
quando vai servi de iscada 
prus home de posição. 
De acordo com o texto acima  julgue os itens de 11 a 15 em certo ou errado. 
11 O cordel é um gênero textual que se relaciona a uma situação de comunicação em que a 
língua é corrompida com maus usos, por exemplo, “com butuadura de ouro” e “prus home de 
posição”. (E) 
12 A falta de concordância atrapalha a comunicação, conforme exemplifica o verso “misturado 
cum os home”. (E) 
13 A xenofobia marca a busca por uma língua livre de estrangeirismos, como em “sem mistura 
de instrangero”. (E) 
14 A variedade linguística é marcada pelos registros regionais, tais como Caboco, capitá, 
liforme. (C) 
15 A linguagem figurada prevalece em relação à denotativa, como na passagem “um Brasi 
nacioná!”. (E) 
  
− Ã-hã, quer entrar, pode entrar... Mecê sabia que eu moro aqui? Como é que sabia? Hum, 
hum...Cavalo seu é esse só? Ixe! Cavalo tá manco, aguado. Presta mais não. 
(ROSA, João Guimarães. Estas estórias: Meu tio o Iauaretê. Rio de Janeiro: José Olympio, 1969, 
p.126) 
 
 
 
 
Para as questões de 16 a 19, observando-se a variedade linguística de que se vale o falante do 
trecho acima, julgue os itens em certo ou errado. 



16 Percebe-se o uso de linguagem formal, utilizada pelas pessoas que dominam o nível culto 
da linguagem, sendo, portanto, adequada à situação em que o falante se encontra. (E) 
17 Há o emprego de gírias e interjeições, como ixe e aguado, prioritariamente utilizadas entre 
os jovens, sendo assim, incompatíveis com a situação em que o falante se encontra. (E) 
18 Percebe-se o uso de coloquialismos e linguagem informal, como mecê e tá, apropriados 
para a situação de informalidade em que o falante se encontra. (C) 
19 A linguagem coloquial é empregada em situações informais, com os amigos, familiares e em 
ambientes e/ou situações em que o uso da norma culta da língua possa ser dispensado. (C) 
20  “ Se essa ainda é a situação de Portugal e era, até bem pouco, a do Brasil, havemos de 
convir em que no Brasil-colônia, essencialmente rural, com a ojeriza que lhe notaram os 
nossos historiadores pela vida das cidades - simples pontos de comércio ou de festividades 
religiosas -, estas não podiam exercer maior influência sobre a evolução da língua falada, que, 
sem nenhum controle normativo, por séculos “voou com as suas próprias asas”. 
  
       (Celso Cunha, in A Língua Portuguesa e a Realidade Brasileira) 
  
 Para o autor:  
a) As festas religiosas têm importância para a evolução da língua falada.  
b) No Brasil-colônia, havia a prevalência da vida do campo sobre a das cidades. (Correta) 
c) A evolução da língua falada dependia em parte dos pontos de comércio.  
d) A evolução da língua falada independe da condição de Brasil colônia.  
  
 
 
 


