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VARIEDADES LINGUÍSTICAS, LINGUAGEM VERBAL, NÃO VERBAL E MISTA, SUBSTANTIVO 

 Exercício 1

Leia o texto e responda as questões: 

 

a) A linguagem utilizada é culta ou coloquial? 

 

b) Cite situações em que não é adequado utilizar a linguagem coloquial em nosso cotidiano. 

 

 Exercício 2

Leia a tirinha abaixo e marque a alternativa correta com relação ao tipo de linguagem usada: 

 

A linguagem mista 

B linguagem verbal 

C linguagem não verbal 

D linguagem visual 

E linguagem oral 
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 Exercício 3

Complete as frases a seguir com substantivos de acordo com a classificação entre parênteses: 

a)  Antônio e Marcos têm dois esportes preferidos: ____________________ e ___________________ (substantivos comuns) 

b)  Os alunos fizeram uma ótima apresentação. A ______________ realmente se esforçou (substantivo coletivo) 

c)  No Brasil, os lugares mais bonitos, de acordo com a minha opinião são: ______________________ e _____________________ 

(substantivos próprios) 

 Exercício 4

Marque a alternativa correta de acordo com a classificação dos seguintes substantivos: Dentista, Guarda-Chuva, Paris, Bola 

A simples, derivado, comum, coletivo 

B derivado, composto, próprio, comum 

C coletivo, simples, próprio, derivado 

D comum, composto, derivado, próprio 

E concreto, composto, derivado, comum  

 Exercício 5

Leia o poema a seguir: 

POEMA DO COLETIVO 
Substantivo coletivo 
é facinho de entender, 
não fique muito pensativo, 
logo logo vai saber. 
 

Coletivo é coleção, 
todo mundo já conhece. 
Substantivo é diversão, 
quando aprende nunca esquece. 
 

Pra começar a brincadeira 
explicar é grande ideia: 
ver um lobo é tremedeira, 
muitos lobos é alcateia. 
 

Pra entender agora e não depois 
é só pensar numa coitada 
na frente de muitos bois 
sem saber que é boiada. 
 

Se não entendeu, se queixe! 
Dúvida dá azedume! 
É simples, pense num peixe... 
Muitos peixes dá cardume. 

Animal é uma boa, 
mas humanos também são. 
Se pensarmos em pessoas, 
muita gente é multidão. 
 

Vamos ver um outro achado, 
coletivo em outra pista: 
exército é de soldado 
e elenco é de artista. 
 

Agora pense firme... 
Coletivo é simples, assuma! 
Jogadores dá um time 
e com alunos temos turma. 
 

Turma tem que ser boa, 
alunos espertos e ativos. 
Não fique mais à toa! 
Pesquise mais coletivos!!! 

 

 

 

 

Evelyn Cordeiro 

 

 
 

Considerando o poema acima, escreva os substantivos que representam os coletivos abaixo: 

Congregação:  __________________________________________________  

Falange:  ________________________________________________________  

Junta:  __________________________________________________________  

Plateia:  _________________________________________________________  

Time:  ___________________________________________________________  

Família:  ________________________________________________________  

Bando:  _________________________________________________________  

 
GABARITO 

1.  a) linguagem coloquial 

b) resposta pessoal. 

2.  C 

3.  a) Esporte e natação (ou outra resposta que envolva esportes) 

b) Turma. 

c) Brasília e Salvador (ou outra resposta que envolva cidades) 

4.  B 

5.  religiosos 

soldados ou anjos 

médicos 

espectadores 

jogadores 

parentes 

ciganos 


