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Funções da linguagem EXTENSIVO – INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS – PROFa.LENE  

 

1) No Brasil colônia, os testamentos possuíam importante papel na organização social. Além de servirem como instrumentos para 

a transmissão do legado, funcionavam como testemunhos de fé. Corriqueiramente eram usados para expressar desejos e orientar 

sobre os procedimentos a serem adotados nos rituais fúnebres. 

História da Biblioteca Nacional, n. 107, ago. 2014, p. 87. 

Qual a função da linguagem evidenciada no texto? 

A   Fática. 

B   Poética. 

C   Emotiva. 

D   Denotativa. 

E   Metalinguística 

 

    Às 15h de uma segunda-feira, o campinho de futebol sob o viaduto de Vila Esperança está lotado de jovens descalços 

disputando o clássico Dois Poste contra Santa Cruz. 

      Ninguém tem emprego. Xambito é um deles. 

      Xambito precisa pagar pensão para seu filho de três anos, mas não quer voltar para a “vida errada”, como diz. 

      “Essa vida errada aí, biqueira [ponto de vendas de drogas], tráfico, só tem dois caminhos: cadeia ou morte; não quero nenhum 

desses dois, quero ver meu filho crescer, botar ele pra jogar bola, pra estudar”, diz Xambito, que anda pela favela com uma 

caixinha de som tocando o sertanejo Felipe Araújo. 

      Ele está correndo atrás de um “serviço fichado” (registrado). Já foi várias vezes aos pátios das fábricas em Cubatão, mas diz que 

aparecem dez vagas para 500 pessoas. “Só com ajuda de Deus para ser chamado, é muita gente desempregada.” 

http://arte.folha.uol.com.br/mundo  

2) No texto, a função da linguagem predominante é a 

A    apelativa, considerando-se a intenção de persuadir o público leitor, fazendo-o acreditar que muitas pessoas vivam sem renda. 

B   referencial, considerando-se a intenção de analisar e expor ao público leitor a condição de vida dos menos favorecidos. 

C   emotiva, considerando-se a ênfase nas condições de vida conturbadas das pessoas com o fim de comover o público leitor. 

D   emotiva, considerando-se a descrição de um contexto de vida particular para expor a questão das drogas na sociedade. 

E    referencial, considerando-se que expõe de forma pouco idealizada a rotina de jovens que preferem o futebol ao trabalho 

formal. 

 

Texto para as questões 3, 4 e 5.    

 O maior epistológrafo (que palavra horrível!) (R.1) de todos os tempos foi, sem dúvida, São Paulo. Há quem diga que suas epístolas 

deram origem à Educação a Distância(R.2), já que ele difundia o cristianismo por meio de cartas para seus discípulos que moravam 

em cidades distantes como Éfeso, Corinto, Roma etc. 

No passado, a carta era tema de obras literárias, músicas etc, etc. temos vários e belos contos e romances que são epistolares. 

Dostoievski e Goethe usaram este método que já foi dado como acabado e agora volta com força total – via Internet. E aqui abro 

um parêntese para dizer que é epistolarum dos mais belos, vigorosos e cruéis romances que li ultimamente, A Caixa Preta, do 

escritor israelense Amoz Oz. 

Na música, em minha adolescência, me comovia com a voz de Dalva de Oliveira cantando “Quando o carteiro chegou/e meu nome 

gritou/com uma carta na mão...(R.3)” 

 

3)(  ) A função emotiva, centrada no destinador ou emissor da mensagem, está presente no texto, o que se comprova pelo emprego 

de verbos na primeira pessoa, de segmentos com julgamentos subjetivos e de pronomes de primeira pessoa.    

4) (  ) Presente no ato de falar sobre a linguagem, a função metalinguística manifesta-se nos enunciados “(que palavra horrível!)”(R.1) 

e “Há quem diga que suas epístolas deram origem à Educação a Distância, já que ele difundia o cristianismo por meio de cartas para 

seus discípulos” (R.2), nos quais o autor tomou o próprio código de comunicação como assunto da mensagem. 
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5) (  ) A função fática se manifesta, no texto, nos versos transcritos em R.3, nos quais se evidencia um trabalho de construção da 

linguagem para produzir sonoridades, ritmo e rimas, recursos característicos da produção de letras de composições musicais. 

 

 

Você é o que você vê. Por isso mesmo que a MONET de abril, celebrando o aniversário de 14 anos da revista, trouxe alguns perfis 

de telespectadores com dicas do que assistir de acordo com o seu gosto pessoal. Tem filmes alternativos, séries românticas, 

programas que dão dicas para uma rotina de "faça-você-mesmo", filmes clássicos e até aquelas atrações para os famosos "Peter 

Pan", que são adultos, mas adoram um programa de animação. Descubra(R.1) em qual perfil você se encaixa e confira(R.2) o que 

preparamos para você. 

Disponível em: http://revistamonet.globo.com/Revista/noticia. Acesso em 30.mar.2017. 

  

 6) (   )  Pelos sentidos e pelas estruturas linguísticas do texto, é correto concluir que o emprego de “Descubra”(R.1) e “confira” 

(R.2) indica que a função da linguagem predominante no texto é a fática porque testa a atenção do destinatário.   

7) (  ) Justifica-se o emprego da linguagem denotativa por se tratar de um texto informativo. 

 

Em uma sala de aula de uma escola de ensino fundamental do bairro do Brooklyn, em Nova York, a professora Marisol Solano mostra 

aos alunos um vídeo de um homem saltando de um avião, sem paraquedas, em uma cama elástica. Ao final, ela questiona: “Seria 

responsável da minha parte como consumidora de notícias compartilhar esse vídeo?” 

Aulas como essa são comuns na Escola Intermediária 303, que procura ensinar os alunos a identificar artigos e vídeos falsos, 

segundo reportagem do “New York Times”. Nos últimos anos, o aumento de notícias fabricadas, compartilhadas sem verificação em 

redes sociais, acabou revestindo o tópico de uma nova importância. “Começamos a ensinar a leitura de notícias antes mesmo de as 

pessoas começarem a falar sobre notícias falsas”, conta a diretora da escola, Carmen Amador. 

Disponível em: http://novoemfolha.blogfolha.uol.com.br. Acesso em 30.mar.2017. 

8) No que se refere a funções da linguagem, predomina, no texto, a função 

  a) fática, visto que o autor do texto busca, de forma sutil, convencer os leitores dos benefícios do projeto que visa a identificação 

de notícias falsas compartilhadas nas redes sociais. 

  b) referencial, dado que a ênfase recai nas informações a respeito de determinado assunto. 

  c) emotiva, dado que a fala de uma autoridade entrevistada direciona a forma como as informações são apresentadas. 

  d) conativa, visto que as opiniões expressas estão devidamente referenciadas, não havendo, portanto, perda de objetividade na 

transmissão das informações. 

 

O exercício da crônica 

  

Escrever  crônica é  uma  arte  ingrata. Eu  digo  prosa  fiada, como faz  um cronista;  não a prosa de  um ficcionista, na qual este  é   

levado  meio a  tapas pelas  personagens e  situações  que, azar dele, criou  porque quis.  Com um prosador do cotidiano, a coisa fia 

mais fino. Senta-se ele diante de uma máquina, olha através da janela e  busca  fundo em  sua  imaginação  um assunto  qualquer, 

de  preferência colhido no  noticiário matutino, ou  da  véspera, em  que,  com  suas  artimanhas peculiares, possa  injetar um sangue  

novo.  Se nada  houver, restar-lhe o recurso de  olhar em torno e  esperar que, através de  um processo associativo,  surja-lhe de  

repente a  crônica, provinda dos   fatos e  feitos de  sua  vida emocionalmente despertados pela concentração.  Ou  então, em última 

instância, recorrer ao assunto da falta de  assunto, já bastante  gasto,  mas do  qual,  no  ato de escrever,  pode surgir  o   inesperado. 

  

(MORAES,  V. Para  viver um grande  amor:  crônicas e  poemas. São  Paulo:  Cia das  Letras, 1991). 

9)  (  ) Predomina nesse  texto a  função da  linguagem que se  constitui nas  dificuldades de se  escrever uma crônica por meio de  

uma crônica. 

  

Rio de Janeiro. Chove muito forte na cidade. Raios e trovões. Alagamentos e árvores caídas. Balanço trágico: quatro mortos e um 

garoto desaparecido. Em meio ao trânsito parado, dois gaiatos (expressão tipicamente carioca) pegam suas pranchas e vão para a 

rua alagada surfar no asfalto.  

10) No trecho “dois gaiatos (expressão tipicamente carioca)” (linhas 2-3), a informação que está entre parênteses exemplifica a 

seguinte função da linguagem: 

http://revistamonet.globo.com/Revista/noticia
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A  poética 

B  metalinguística 

C  emotiva 

D  conativa 

 

Na verdade, o mestre fitava-nos. Como era mais severo para o filho, buscava-o muitas vezes com os olhos, para trazê-lo mais 

aperreado. Mas nós também éramos finos, 4 metemos o nariz no livro, e continuamos a ler. Afinal, cansou e tomou as folhas do dia, 

três ou quatro, que ele lia devagar, mastigando as ideias e as paixões. Não esqueçam que 7 estávamos então no fim da Regência, e 

que era grande a agitação pública. Policarpo tinha, decerto, algum partido, mas nunca pude averiguar esse ponto. O pior que ele 

podia 10 ter, para nós, era a palmatória. E essa lá estava, pendurada no portal da janela, à direita, com os seus cinco olhos do diabo 

 

11) (  ) Nos segmentos “mastigando as ideias e as paixões” (R.6) e “com os seus cinco olhos do diabo” (R.11), foi empregada a 

linguagem figurada, o que se coaduna com o caráter literário do texto 

12) (  ) No trecho “Não esqueçam que estávamos então no fim da Regência” (R.6-7), o narrador dirige-se aos leitores, utilizando a 

linguagem em sua função conativa, como evidencia o emprego do modo imperativo no início do período. 

 

Desabafo 

Desculpem-me, mas não dá pra fazer uma cronicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar: esta é uma 

típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. Seis recados para serem respondidos 

na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. 

CARNEIRO, J. E. Veja, 11 set. 2002 (fragmento). 

13) Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de 

uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois 

A o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. 

B a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. 

C o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. 

D o referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. 

E o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. 

 

Você é o que você vê. Por isso mesmo que a Monet de abril, celebrando o aniversário de 14 anos da revista, trouxe alguns perfis de 

telespectadores com dicas do que assistir de acordo com o seu gosto pessoal. Tem filmes alternativos, séries românticas, programas 

que dão dicas para uma rotina de "faça-você-mesmo", filmes clássicos e até aquelas atrações para os famosos "Peter Pan", que são 

adultos, mas adoram um programa de animação. Descubra(R.1) em qual perfil você se encaixa e confira(R.2) o que preparamos para 

você. 
Disponível em: http://revistamonet.globo.com/Revista/noticia. Acesso em 30.mar.2017. 

  

14.(    )  Pelos sentidos e pelas estruturas linguísticas do texto, é correto concluir que o emprego de “Descubra”(R.1) e “confira” 

(R.2) indica que a função da linguagem predominante no texto é a fática porque testa a atenção do destinatário.   

15. (   ) Justifica-se o emprego da linguagem denotativa por se tratar de um texto informativo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 D 2 B 3 C 

4 E 5 E 6 E 

7 C 8 B 9 C 

10 B 11 C 12 C 

13 B 14 E 15 C 
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