
FORMULÁRIO DE TAREFA MÍNIMA 

 
 
 
 

QUESTÕES 
 

 

FUNÇÕES DA LINGUAGEM 
 

1. Neste trecho: “Em nossa civilização apressada, o “bom dia”, o “boa tarde” já não funcionam 

para engatar conversa. Qualquer assunto servindo, fala-se do tempo ou de futebol.”, há 
presença de quais funções da linguagem? Justifique. 

 
 
2.Horóscopo do dia 

Os nativos de Touro estão passando por um momento de forte entrega pessoal. Não tenha 
medo de se dedicar de corpo e alma a uma nova atividade, mas esteja atento a pessoas que 

poderão não colaborar para a melhoria do seu percurso de vida. 
 
Considerando as funções que a linguagem pode desempenhar, reconhecemos que, no texto 

acima, predomina qual função? Justifique. 
 

 
3. Poética 

 
Que é poesia? 
uma ilha 

cercada 
de palavras 

por todos os lados 
Que é um poeta? 
um homem 

que trabalha um poema 
com o suor do seu rosto 

Um homem 
que tem fome 
como qualquer outro 

homem.       
 

(Cassiano Ricardo) 

 
Quais as funções da linguagem predominantes no poema anterior? 

 
4. No texto abaixo, identifique as funções da linguagem: 

 "Gastei trinta dias para ir do Rossio Grande ao coração de Marcela, não já cavalgando o 

corcel do cego desejo, mas o asno da paciência, a um tempo manhoso e teimoso. Que, em 
verdade, há dois meios de granjear a vontade das mulheres: o violento, como o touro da 

Europa, e o insinuativo, como o cisne de Leda e a chuva de ouro de Dânae, três inventos do 
padre Zeus, que, por estarem fora de moda, aí ficam trocados no cavalo e no asno."  

(Machado de Assis) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

9º ANO – TEXTO – LORNA SEMANA:  4 



 
5. Há o hipotrélico. O termo é novo, de impensada origem e ainda sem definição que lhe 
apanhe em todas as pétalas o significado. Sabe-se, só, que vem do bom português. Para a 

prática, tome-se hipotrélico querendo dizer: antipodático, sengraçanteimprizido; ou talvez, 
vicedito: indivíduo pedante, importuno agudo, falta de respeito para com a opinião alheia. Sob 

mais que, tratando-se de palavra inventada, e, como adiante se verá, embirrando o hipotrélico 
em não tolerar neologismos, começa ele por se negar nominalmente a própria existência. 

(ROSA, G. Tutameia: terceiras estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001) (fragmento). 

 
Nesse trecho de uma obra de Guimarães Rosa, depreende-se a predominância de uma das 
funções da linguagem. Qual? 

 
 

 


