
CC8 Comunicação e 
colaboração 

 
Uso da Língua e adequação linguística aos contextos de 

comunicação através da internet 

 Diferentes usos da língua associados aos 
contextos de comunicação através da 
internet. 

 Adequar o uso da língua aos contextos de 
comunicação na internet 



Linguagem adequada ao  
contexto de comunicação  

Linguagem 
Formal 

 
Linguagem 

Informal 
 

Respeitar 

regras 
gramaticais 

Expressões 
de respeito 

Sem erros 
ortográficos 

Sem gíria 
nem 

abreviaturas 
Ícones 

expressivos 

Utilizada 
com 

colegas e 
amigos 

Diminutivos 
e alcunhas 

Gíria e 
abreviaturas 

(modera-
damente) 

Explica ou  

Por favor, 
explique-me? 



O registo formal apresenta um 
discurso cuidado e é próprio de 
uma situação de maior 
formalidade, normalmente 
associada a um maior 
distanciamento e menor 
familiaridade entre os 
interlocutores 

Esta linguagem encontra-se em livros, revistas, jornais e sites 
(de empresas, de instituições governamentais, de instituições de 
ensino, etc.) 

Registo Formal 



Discurso mais objetivo 

Regras gramaticais 

Vocabulário selecionado com rigor 

Correção (ortográfica, etc.) 

Construções sintáticas mais complexas 

Registo formal - estrutura 



• Atenciosamente 

• Cordialmente 

Expressões de cortesia e respeito 

• Dr. 

• Sr. 

• Exmo. 

Formas de tratamento formal e títulos 

• OK 

• Tá fixe 

• Cool 

Sem abreviaturas, gírias ou fórmulas do chat, das 
mensagens SMS ou da oralidade 

Registo formal - estrutura 



O registo informal é um 
discurso mais familiar e 
espontâneo, caracterizado 
por vocabulário acessível do 
quotidiano com uma 
estruturação sintática pouco 
rígida 

Registo informal 



Discurso mais afetivo e subjetivo 

• Abreviaturas 

• Gírias ou fórmulas próprias do chat e das mensagens 
SMS 

Léxico mais coloquial 

Construções frásicas mais simples 

Alcunhas (nicknames), formas de tratamento 
e pronomes indicativos de proximidade 

Registo informal - estrutura 



 respeitar os princípios de 
cortesia e de cooperação 

 

 evitar ou reduzir os conflitos 
entre quaisquer dos 
intervenientes na interação 
comunicativa 

Registo formal vs. informal 



Posição hierárquica 

Pouco envolvimento afetivo 

Sem gírias, abreviaturas ou calão 

Títulos (Dr., Eng.º, ...) 

Expressões cuidadas 

Sem marcação de uma posição 

Mesma posição hierárquica 

Grande envolvimento afetivo 

Gírias, abreviaturas ou calão 

Apelidos e diminutivos 

Expressões mais livres 

Marcação clara de uma posição 

Registo formal vs. informal 

Linguagem formal Linguagem informal 



Níveis de Língua 

• Popular 

• Familiar 

• Corrente 

• Cuidado 

• Literário 



Língua Popular 

• Utilizada por grupos socioculturais menos cultos. 
• Caracterizada pelo uso de linguagem simples, por vezes com 

incorreções. 
• Ocorre espontaneamente, sendo própria da oralidade. 
• Usada em contextos informais. 

 
Língua Familiar 

• Caracterizada pelo uso de abreviaturas, vocabulário pouco variado. 
(«tudo bem», «tudo ok», «é na boa»). 

• Normalmente transmite sentimento. 
• Usada em contextos informais. 
• Recorre a diminutivos («beijinhos»). 
• Usada em mensagens de email, mensageiros instantâneos, cartas, 

SMS) 
 
 
 
 



Língua Corrente 

• Considerada língua padrão – maneira de falar e escrever que  é 
considerada correta por uma comunidade. 

• Caracterizada pelo uso de expressões, palavras e construções 
gramaticais simples e vulgares («gostava» em vez de 
«gostaria», «vou levá-lo» em vez de «levá-lo-ei». 

Língua Cuidada 

• Exige rigor na construção das frases e na escolha das palavras, bem 
como nos tempos e modos verbais. 

• Caracterizada por um vocabulário mais variado e culto. 
• Usada em situações formais, quando não há proximidade entre os 

interlocutores (conferências, discursos, etc). 
 



Língua Literária 

• Caracterizada pelo uso de uma linguagem elaborada, 
construções sintáticas invulgares, nalguns casos com duplo 
sentido, o que pode dificultar o entendimento da mensagem. 

• Usada na literatura e, algumas vezes, na publicidade para 
captar a atenção. 



Comunicar na Internet 

Muitas vezes existe a ideia de que na Internet podemos 
ser mais despreocupados na forma como comunicamos. 
 
Isso é um erro. 
 
A Internet apenas torna o processo mais rápido e 
eficiente. O rigor e a delicadeza devem ser mantidos. 



Inicie o texto com: 
De acordo com conversa telefónica tida com V. Ex.ª, venho desta forma informar que... 

Venho desta forma informar V. Ex.ª da minha total disponibilidade para... 

Solicito a V. Ex.ª a melhor atenção para os factos que relato de seguida... 

Junto envio documentação referente a... 

Dirijo-me desta forma a V. Ex.ª no sentido de apresentar as minhas desculpas... 

Venho solicitar a V. Ex.ª que se digne a…. 

Queremos agradecer por ter escolhido… 

Obrigado pela oportunidade…. 

Em resposta ao vosso pedido …. 

Como é do conhecimento de V. Ex.ª 



Termine o texto com: 

Desde já agradeço a V. Ex.ª a atenção dispensada. 

Com os melhores cumprimentos. 

Grato pela atenção dispensada por V. Ex.ª apresento os meus melhores cumprimentos. 

Atenciosamente. 

Atentamente. 

Agradecendo antecipadamente a atenção 

 

Escreva de forma correta e sem erros. 
Seja delicado(a). 
















