
Comunicação Verbal:               

Quais são as diferenças entre o 
registo formal e informal? 
 

Registo Formal            Registo Informal 

                        

 

 

 

 

  

 

É a linguagem mais 
corrente, usamo-la 
diariamente onde não 
estamos preocupados 
com algum tipo de 
regras. 

Vantagens: Facilidade 
e descontração. 

 

 

É uma linguagem 
mais cuidada, segue 
modelos de etiqueta, 
respeito e 
formalidade á pessoa 
que está a ser 
dirigida a mensagem. 

Vantagens: 
Profissionalismo e 
melhor apresentação. 



Onde é mais utilizado o registo formal? 
 

  
Esclarecer uma dúvida a um professor. 

 
Entrevista de emprego ou uma reunião. 

 
Contacto televisivo. 



 

 
 Atendimento ao cliente. 

 

 
Uma conversa com uma pessoa 
afastada e que respeitamos. 

  



Onde é mais utilizado o registo informal? 
 

 
Com familiares mais íntimos. 

 
Uma forma mais fácil de falar com os 
amigos. 



Vamos agora ver alguns exemplos de 
formas de linguagem: 

Exemplo1: Formal - Pedido de esclarecimento de 
dúvidas a um professor e resposta de 
agradecimento. 

   

Aluno:  Boa tarde. Pode perder um bocado do seu       
tempo para me esclarecer uma dúvida da aula 
passada? 

Professor: Sim, claro. Força. 

 

Aluno: Porque é que "separado" se escreve tudo 
junto e "tudo junto" se escreve separado? 

 

Depois da explicação... 

 

Professor: Pronto. Então é isto, 

                                               espero ter ajudado. 

. 

Aluno: Agora já percebi, a explicação ajudou 
bastante. Muito obrigado. 

 Professor: De nada, estou sempre  

 Pronto a ajudar. 



Exemplo 2: Informal - Resposta a uma mensagem 
de um amigo colocada através de uma rede  

social sobre uma conversa que tiveram na escola 

 

 

 

 

Publicado há 2 minutos por Gonçalo: Sempre vens 
hoje a minha casa experimentar o novo jogo da PSP que 
comprei? 

Publicado por mim: Ya, eu apareço 

 em tua casa às três. 

 

Gonçalo: O novo jogo tem uns gráficos brutais! Vai ser D+! 

                       

    Eu: Pois vai ser!  

                                Agora tenho que sair do pc. Chau. 

                                                                                   

Gonçalo: Chau, vemo-nos às três. 
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