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Avaliação produtiva IV – Funções da 
Linguagem 

2ª SÉRIE – INTERPRETAÇÃO DE TEXTO - LENE  

 
Lista 05 

 
A revista Seleções - Reader’s Digest de fevereiro de 2019 publicou uma matéria assinada por Sorrel 

Downer e intitulada “O salva-vidas”. A matéria é sobre Oscar Camps, que recebeu da Reader’s Digest o 
Prêmio Europeu do Ano de 2019, em reconhecimento a seu trabalho humanitário, que resgatou do mar 
milhares de migrantes que tentavam chegar à Europa em busca de uma vida melhor. 

Camps se envolveu em dezenas desses dramas humanos. Ele sabe muito bem o preço que migrantes 
e refugiados pagam pelo desespero de fugir de guerras, perseguição e pobreza rumo a uma vida melhor 
na Europa. Como fundador da Proactiva Open Arms, entidade sem fins lucrativos dedicada a resgatar 
quem corre risco no mar, ele passou os últimos três anos salvando homens, mulheres e crianças no Mar 
Egeu e no Mediterrâneo. Na última contagem, o número de vidas salvas pela Proactiva foi de 59.395. 

 

DOWNER, Sorrel. O salva-vidas. Seleções - Reader’s Digest, fev. 2019, p. 50-57. (Fragmento) 
 
01. (UFU) O trecho acima tem por função prioritária de 

a) persuadir o leitor, levando-o a se integrar à entidade fundada por Camps. 
b) comover o leitor, instigando-o a tomar uma posição em relação aos refugiados. 
c) questionar o leitor sobre seu papel como cidadão no drama dos refugiados. 
d) informar o leitor sobre Camps, destacando seu papel no contexto do resgate aos refugiados. 

 
Texto para a questão 2. 

 

Cuidar de uma horta, por menor que ela seja, às vezes não é tão simples. É preciso escolher o local 
certo, a quantidade exata de adubo, tomar cuidado para não regar demais e por aí vai. Mas (com o perdão 
do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu 
apartamento podem ajudar no tratamento da depressão. 

 

Disponível em: <https://super.abril.com.br/saude/medicos-do-reino-unido-recomendam-cuidar-de-plantas-para-tratar-
depressao/>. Acesso em: 03 out. 2019. 

 
02. O excerto “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos [...]” revela a utilização de uma 

função da linguagem que prioriza 
a) o referente, visto que se destaca o assunto abordado no texto. 
b) a mensagem, pois são destacados o jogo com as palavras e a ambiguidade de sentido. 
c) o canal, porque a ênfase da comunicação está no contato estabelecido com o leitor. 
d) o emissor, visto que a expressão utilizada demonstra a opinião do autor sobre a jardinagem. 

 
Texto para a questão 3. 
 

Eu canto porque o instante existe 
e a minha vida está completa. 
Não sou alegre nem sou triste: 
sou poeta. 
 
Irmão das coisas fugidias, 
não sinto gozo nem tormento. 
Atravesso noites e dias 
no vento. 

Se desmorono ou se edifico, 
se permaneço ou me desfaço, 
– não sei, não sei. Não sei se fico 
ou passo. 
 
Sei que canto. E a canção é tudo. 
Tem sangue eterno a asa ritmada. 
E um dia sei que estarei mudo: 
– mais nada. 

 
03. O texto acima pertence ao gênero literário poema. Nesse tipo de gênero, há - em algumas situações 

(como ocorre no texto apresentado) - a predominância da função de linguagem 
a) conativa. 
b) apelativa. 
c) referencial. 
d) fática. 
e) emotiva. 
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04. (Enem) 
 

O telefone tocou. 
— Alô? Quem fala? 
— Como? Com quem deseja falar? 
— Quero falar com o sr. Samuel Cardoso. 
— É ele mesmo. Quem fala, por obséquio? 
— Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? 
Faça um esforço. 
— Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata? 

 

(ANDRADE, C. D. Contos de aprendiz. Rio de Janeiro: José Olympio, 1958.) 
 

Pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina no texto a função 
a) metalinguística. 
b) fática. 
c) referencial. 
d) emotiva. 
e) conativa. 

 
Texto para  a questão 5. 

 

 
 
05. A função de linguagem que predomina no texto anterior é a 

a) conativa. 
b) metáfora. 
c) referencial. 
d) metalinguística. 

 


