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QUESTÕES 

 

Reconheça, nos exertos 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 
     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." 
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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) 
 

 
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) 
 

 


