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LISTA DE EXERCÍCIOS: 
FUNÇÕES DA LINGUAGEM 

9° ANO – TEXTO – PROF. LORNA 

 

1. O texto seguinte também é de natureza poética. Nele, qual a função secundária da linguagem? Justifique usando 
elementos do texto. 
 
Lutar com as palavras 
é a luta mais vã. 
Entanto lutamos 
mal rompe a manhã. 
(Carlos Drummond de Andrade) 
 
 
2. “Ele é feio, mas te leva lá”, afirmava, numa revista americana, em 1969, a frase colocada logo abaixo de uma 
fotografia da nave espacial Apolo 11, semelhante a um inseto, que tinha acabado de levar os primeiros homens à Lua. 
No canto inferior da página, havia o logotipo da Volkswagen. Tratava-se de uma propaganda do “fusca”, o velho 
modelo de automóvel da fábrica, então pouco aceito nos Estados Unidos por ser considerado feio. 
 
Nessa mensagem, qual é função da linguagem? Justifique. 
 
 
3.   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). 

 
a) Predomina nesse texto qual função da linguagem? 
b) Quais elementos no texto comprovam que ele tem essa função de linguagem? 
 
 
4. eu acho um fato interessante… né… foi como meu pai e minha mãe vieram se conhecer… né que… minha mãe 
morava no Piauí com toda a família… né…meu… meu avô… materno no caso… era maquinista… ele sofreu um 
acidente… infelizmente morreu…minha mãe tinha cinco anos… né… e o irmão mais velho dela… meu padrinho… tinha 
dezessete e ele foi obrigado a trabalhar… foi trabalhar no banco… e… ele foi…o banco… no caso… estava… com um 
número de funcionários cheio e ele teve que ir para outro local e pediu transferência prum mais perto de Parnaíba que 
era a cidade onde eles moravam e por engano o… o…escrivão entendeu Paraíba… né… e meu… minha família veio 
parar em Mossoró que exatamente o local mais perto onde tinha vaga pra funcionário do Banco do Brasil e:: ela foi 
parar na rua do meu pai… né…e começaram a se conhecer…namoraram onze anos …né… pararam algum tempo… 
brigaram… é lógico… porque todo relacionamento tem uma briga… né…e eu achei esse fato muito interessante porque 
foi uma coincidência incrível…né… como vieram se conhecer… namoraram e hoje… e até hoje estão juntos… dezessete 
anos de casados. 

(CUNHA,  M .F. A. (org.) Corpus discurso & gramática: a língua falada e escrita na cidade de Natal. Natal: EdUFRN, 1998.) 

 
Na transcrição de fala, há um breve relato de experiência pessoal, no qual se observa a frequente repetição de “né”. 
Essa repetição é típica de qual função da linguagem? Por quê? 
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5.  Embalagens usadas e resíduos devem ser descartados adequadamente 

Todos os meses são recolhidas das rodovias brasileiras centenas de milhares de toneladas de lixo. Só nos 22,9 
mil quilômetros das rodovias paulistas são 41,5 mil toneladas. O hábito de descartar embalagens, garrafas, papéis e 
bitucas de cigarro pelas rodovias persiste e tem aumentado nos últimos anos. O problema é que o lixo acumulado na 
rodovia, além de prejudicar o meio ambiente, pode impedir o escoamento da água, contribuir para as enchentes, 
provocar incêndios, atrapalhar o trânsito e até causar acidentes. Além dos perigos que o lixo representa para os 
motoristas, o material descartado poderia ser devolvido para a cadeia produtiva. Ou seja, o papel que está sobrando 
nas rodovias poderia ter melhor destino. Isso também vale para os plásticos inservíveis, que poderiam se transformar 
em sacos de lixo, baldes, cabides e até acessórios para os carros. 

Disponível em: www.girodasestradas.com.br. Acesso em: 31 jul. 2012. 

 
Os gêneros textuais correspondem a certos padrões de composição de texto, determinados pelo contexto em que são 
produzidos, pelo público a que eles se destinam. Pela leitura do texto apresentado, reconhece-se qual função da 
linguagem? 
 
 
6.   14 coisas que você não deve jogar na privada 

Nem no ralo. Elas poluem rios, lagos e mares, o que contamina o ambiente e os animais. Também deixa mais 
difícil obter a água que nós mesmos usaremos. Alguns produtos podem causar entupimentos: 
 cotonete e fio dental; 
 medicamento e preservativo; 
 óleo de cozinha; 
 ponta de cigarro; 
 poeira de varrição de  casa; 
 fio de cabelo e pelo de  animais; 
 tinta  que  não seja à base de  água; 
 querosene, gasolina,  solvente, tíner. 
 

Jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo de cozinha, medicamento e tinta, podem ser 
levados a pontos de coleta especiais, que darão destinação final adequada. 

MORGADO, M.; EMASA. Manual de etiqueta. Planeta Sustentável, jul.-ago. 2013 (adaptado). 

 
O texto tem objetivo educativo. Nesse sentido, duas funções da linguagem são predominantes:  
a) Quais?  
b) O que caracteriza cada uma dessas funções? 
c) Transcreva dois trechos que mostrem que o texto possui essas duas funções. 
 
 
7.   Rua na Aclimação amanhece coberta por gelo 

A intensa chuva de granizo que caiu sobre a cidade na tarde de domingo (18) deixou a cidade em estado de 
atenção, que durou até as 17h35. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as chuvas foram mais 
intensas nas zonas Sul e Oeste, mas moradores da zona Leste também registraram o fenômeno climático. Placas de 
gelo formadas no chão chamaram a atenção dos paulistanos, que postaram fotos da neve cobrindo as ruas nas redes 
sociais. No bairro da Aclimação, no centro, a Rua Pedra Azul amanheceu coberta por gelo nesta segunda-feira (19). 

(Fonte: http:/ /vejasp.abril.com.br)  

Qual é a função da linguagem que prevalece nessa notícia? 
 
 
8. Identifique as funções da linguagem que predominam em cada texto abaixo: 
 
a) Voto 
[Do lat. votu, 'promessa'.] 
S. m. 
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Maneira de expressar a vontade ou opinião num ato eleitoral ou numa assembleia. 
Dicionário Priberam online. 
 
b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) 
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f) 
 

 
 
 
g) 
 

 
 
 
h) 

 
 
 
i) 
Mega campanha! 
Aproveita agora as melhores ofertas! Não deixe para amanhã o que pode resolver hoje. Preços baixos e qualidade 
garantida!  
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j) 

 
 
 
9.    Sozinho (Caetano Veloso) 
Às vezes, no silêncio da noite 
Eu fico imaginando nós dois 
Eu fico ali sonhando acordado 
Juntando o antes, o agora e o depois 
 
Por que você me deixa tão solto? 
Por que você não cola em mim? 
Tô me sentindo muito sozinho 
 
Não sou nem quero ser o seu dono 
É que um carinho, às vezes, cai bem 
Eu tenho os meus desejos e planos secretos 
Só abro pra você, mais ninguém 
[...]  

 
Considerando as funções que a linguagem pode desempenhar, reconhecemos que, no texto acima, predomina qual 
função? Justifique. 
 
 
10. 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, sengraçante imprizido; 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? 
 
 
11. Reconheça, nos textos a seguir, as funções da linguagem: 
 
a) "O risco maior que as instituições republicanas hoje correm não é o de se romperem, ou serem rompidas, mas o de 
não funcionarem e de desmoralizarem de vez, paralisadas pela sem-vergonhice, pelo hábito covarde de acomodação e 
da complacência. Diante do povo, diante do mundo e diante de nós mesmos, o que é preciso agora é fazer funcionar 
corajosamente as instituições para lhes devolver a credibilidade desgastada. O que é preciso (e já não há como voltar 
atrás sem avacalhar e emporcalhar ainda mais o conceito que o Brasil faz de si mesmo) é apurar tudo o que houver a 
ser apurado, doa a quem doer." (O Estado de São Paulo) 
 
b) O verbo infinitivo 
     Ser criado, gerar-se, transformar 
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     O amor em carne e a carne em amor; nascer 
     Respirar, e chorar, e adormecer 
     E se nutrir para poder chorar 
 
     Para poder nutrir-se; e despertar 
     Um dia à luz e ver, ao mundo e ouvir 
     E começar a amar e então ouvir 
     E então sorrir para poder chorar. 
 
     E crescer, e saber, e ser, e haver 
     E perder, e sofrer, e ter horror 
     De ser e amar, e se sentir maldito 
 
     E esquecer tudo ao vir um novo amor 
     E viver esse amor até morrer 
     E ir conjugar o verbo no infinito... (Vinícius de Morais) 
  
c) "Para fins de linguagem a humanidade se serve, desde os tempos pré-históricos, de sons a que se dá o nome 
genérico de voz, determinados pela corrente de ar expelida dos pulmões no fenômeno vital da respiração, quando, de 
uma ou outra maneira, é modificada no seu trajeto até a parte exterior da boca." (Matoso Câmara Jr.) 
 
d) " - Que coisa, né? 
       - É. Puxa vida! 
       - Ora, droga! 
       - Bolas! 
       - Que troço! 
       - Coisa de louco! 
       - É!" 
 
e) "Fique afinado com seu tempo. Mude para Col. Ultra Lights." 
 
f) "Sentia um medo horrível e ao mesmo tempo desejava que um grito me anunciasse qualquer acontecimento 
extraordinário. Aquele silêncio, aqueles rumores comuns, espantavam-me. Seria tudo ilusão? Findei a tarefa, ergui-
me, desci os degraus e fui espalhar no quintal os fios da gravata. Seria tudo ilusão?... Estava doente, ia piorar, e isto 
me alegrava. Deitar-me, dormir, o pensamento embaralhar-se longe daquelas porcarias. Senti uma sede horrível... 
Quis ver-me no espelho. Tive preguiça, fiquei pregado à janela, olhando as pernas dos transeuntes." (Graciliano 
Ramos) 
 
g) " - Que quer dizer pitosga? 
       - Pitosga significa míope. 
       - E o que é míope? 
       - Míope é o que vê pouco." 
 
h) "O discurso comporta duas partes, pois necessariamente importa indicar o assunto de que se trata, e em seguida a 
demonstração. (...) A primeira destas operações é a exposição; a segunda, a prova." (Aristóteles) 
 
i) "Amigo Americano é um filme que conta a história de um casal que vive feliz com o seu filho até o dia em que o 
marido suspeita estar sofrendo de câncer." 
 
j) "Se um dia você for embora 
      Ria se teu coração pedir 
      Chore se teu coração mandar." (Danilo Caymmi & Ana Terra) 
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k) "Olá, como vai? 
      Eu vou indo e você, tudo bem? 
      Tudo bem, eu vou indo em pegar um lugar no futuro e você? 
      Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo..." (Paulinho da Viola) 
 
 
12. 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) 
 
 
13. 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? 
 
 
14. (UNIFESP) 
 
fora de si 
eu fico louco 
eu fico fora de si 
eu fica assim 
eu fica fora de mim 
eu fico um pouco 
depois eu saio daqui 
eu vai embora 
eu fico fora de si 
eu fico oco 
eu fica bem assim 
eu fico sem ninguém em mim 
 
A leitura do poema permite afirmar corretamente que o poeta explora a ideia de 
(A) buscar a completude no Outro, conforme atesta a função apelativa, reforçando que o Eu, quando fora de si, 
necessariamente se funde com o Outro. 
(B) sair de sua criação artística, retratando, pela função poética, a contradição do fazer literário, que não atinge o 
poeta. 
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(C) perder a noção de si mesmo, e também perder a noção das outras pessoas, o que se mostra num poema 
metalinguístico. 
(D) extravasar o seu sentimento, como denuncia a função emotiva, reafirmando a situação de desencanto e 
desengano do poeta. 
(E) criar literariamente como brincar com as palavras, o que se pode comprovar pela função fática da linguagem. 
 
 
 
15.   Me devolva o Neruda (que você nem leu) 

Quando o Chico Buarque escreveu o verso acima, ainda não tinha o “que você nem leu”. A palavra Neruda - 
prêmio Nobel, chileno, de esquerda - era proibida no Brasil. Na sala da Censura Federal o nosso poeta negociou a 
proibição. E a música foi liberada quando ele acrescentou o “que você nem leu”, pois ficava parecendo que ninguém 
dava bola para o Neruda no Brasil. Como eram burros os censores da ditadura militar! E coloca burro nisso!!! Mas a 
frase me veio à cabeça agora, porque eu gosto demais dela. Imagine a cena. No meio de uma separação, um dos 
cônjuges (me desculpe a palavra) me solta esta: me devolva o Neruda que você nem leu! Pense nisso. 

Pois eu pensei exatamente nisso quando comecei a escrever esta crônica, que não tem nada a ver com o 
Chico, nem com o Neruda e, muito menos, com os militares. 

É que eu estou aqui para dizer um tchau. Um tchau breve porque, se me aceitarem - você e o diretor da revista 
-, eu volto daqui a dois anos. Vou até ali escrever uma novela na Globo (o patrão vai continuar o mesmo) e depois eu 
volto. 

Esperando que você já tenha lido o Neruda. 
Mas aí você vai dizer assim: pó, escrever duas crônicas por mês, fora a novela, o cara não consegue? O que é 

uma crônica? Uma página e meia. Portanto, três páginas por mês e o cara me vem com esse papo de Neruda? 
Preguiçoso, no mínimo. 
Quando faço umas palestras por aí, sempre me perguntam o que é necessário para se tornar um escritor. E eu 

sempre respondo: talento e sorte. Entre os 10 e 20 anos, recebia na minha casa O Cruzeiro, Manchete e o jornal 
Última Hora. E lá dentro eu lia (me invejem): Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, Fernando Sabino, Millôr 
Fernandes, Nelson Rodrigues, Stanislaw Ponte Preta, Carlos Heitor Cony. E pensava, adolescentemente: quando eu 
crescer, vou ser cronista. 

Bem ou mal, consegui meu espaço. E agora, ao pedir de volta o livro chileno, fico pensando em como eu me 
sentiria se, um dia, um desses aí acima escrevesse que iria dar um tempo. Eu matava o cara! Isso não se faz com o 
leitor (desculpe, minha amiga, não estou me colocando no mesmo nível deles, não!) 

E deixo aqui uns versinhos do Neruda para as minhas leitoras de 30 e 40 anos (e para todas): 
Escuchas otras voces en mi voz dolorida 
Llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas, 
Amame, compañera. No me abandones. Sigueme, 
Sigueme, compañera, en esa ola de angústia. 
Pero se van tiñendo con tu amor mis palabras 
Todo lo ocupas tú, todo lo ocupas 
Voy haciendo de todas un collar infinito 
Para tus blancas manos, suaves como las uvas. 
Desculpe o mau jeito: tchau! 

(Prata, Mario. Revista Época. São Paulo. Editora Globo, Nº - 324, 02 de agosto de 2004, p. 99) 
 
Relacione os fragmentos abaixo às funções da linguagem predominantes e assinale a alternativa correta. 
I - “Imagine a cena”. 
II - “Sou um homem de sorte”. 
III - “O que é uma crônica? Uma página e meia. Portanto, três páginas por mês e o cara me vem com esse papo de 
Neruda?”. 
a) Emotiva, poética e metalinguística, respectivamente. 
b) Fática, emotiva e metalinguística, respectivamente. 
c) Metalinguística, fática e apelativa, respectivamente. 
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d) Apelativa, emotiva e metalinguística, respectivamente. 
e) Poética, fática e apelativa, respectivamente. 
 
 
16. 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. 
 
 
17. 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.” Predomina qual função da linguagem? 
Justifique. 
 
 
 

 


