
 

 

“Você, leitora e leitor, que já não aguenta mais o 
pensamento único que impera nos grandes jornais 
diários, nas revistas semanais de notícias e nas 
emissoras de rádio e televisão, todos alinhados na 
defesa dos interesses do mercado; que já não confia 
mais nas notícias que vê pela internet, muitas delas 
fakes; que se vê obrigado a selecionar as fontes de 
informação para ficar a par dos acontecimentos e 
evitar ser manipulado: este editorial é para você”.  
 
01. (UNITAU SP/2018) O trecho em questão 

apresenta, predominantemente, a função  
a) metalinguística.  
b) fática.  
c) conativa.  
d) referencial.  
e) expressiva.  

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 2     
 

Brazuca 
 
Gabriel O Pensador 
 
[…] 
Sem reclamar pra não levar cartão vermelho 
Zé Batalha sob a mira da metralha de joelhos 
Tentando se explicar com um revólver na 
nuca: 
Eu sou trabalhador, sou irmão do Brazuca! 
Ele reza, prende a respiração 
E lá na copa, pênalti a favor da seleção 
Bola no lugar, Brazuca vai bater 
Dedo no gatilho, Zé Batalha vai morrer 
Juiz apitou... tudo como tinha que ser: 
Tá lá mais um gol e o Brasil é campeão 
Tá lá mais um corpo estendido no chão 
[...] 
O país ficou feliz depois daquele gol 
Todo mundo satisfeito, todo mundo se 
abraçou 
Muita gente até chorou com a comemoração 
Orgulho de viver nesse país campeão 
E na favela, no dia seguinte, ninguém trabalha 
É o dia de enterrar o que sobrou do Zé 
Batalha 
Mas não tem ninguém pra carregar o corpo 
Nem pra fazer uma oração pelo morto 
Tá todo mundo com a bandeira na mão 
esperando a seleção no aeroporto 
[...] 

 
02. (UNCISAL/2018) O futebol, a relação corpo e 

sociedade e o esporte profissional são 
certamente conteúdos que fazem parte do 
repertório escolarizado da cultura corporal do 
movimento. O excerto da música apresentada 
engloba esses três elementos com a finalidade de  
a) narrar poeticamente uma partida de futebol.  
b) defender a popularidade do futebol no Brasil.  

c) evidenciar contradições socioeconômicas da 
realidade brasileira.  

d) relacionar o futebol com o tráfico de drogas.  
e) demonstrar como um jogador de futebol se 

torna um astro do esporte. 
 

Evocação do Recife 
Recife 
Não a Veneza americana 
Não a Mauritsstad dos armadores das Índias 
Ocidentais 
Não o Recife dos Mascates 
Nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois 
– Recife das revoluções libertárias 
Mas o Recife sem história nem literatura 
Recife sem mais nada 
Recife da minha infância 
A rua da União onde eu brincava de chicote-
queimado 
e partia as vidraças da casa de dona Aninha 
Viegas 
Totônio Rodrigues era muito velho e botava o 
pincenê 
na ponta do nariz 
Depois do jantar as famílias tomavam a calçada 
com cadeiras 
mexericos namoros risadas 
A gente brincava no meio da rua 
(...) 
A vida não me chegava pelos jornais nem pelos 
livros 
Vinha da boca do povo na língua errada do povo 
Língua certa do povo 
Porque ele é que fala gostoso o português do 
Brasil 
Ao passo que nós 
O que fazemos 
É macaquear 
A sintaxe lusíada 

 
03. (IBMEC SP/2017) Na organização do poema, 

além da função poética, sobressai também a 
a) apelativa, pois o eu lírico invoca a cidade de 

Recife, personificando- a, com a intenção de 
imputar a ela as causas das suas desgraças 
e das suas tristezas. 

b) fática, pois o eu lírico faz um movimento 
temático redundante, mais preocupado em 
manter-se em contato com o leitor do que 
em expressar seus sentimentos. 

c) referencial, pois o eu lírico afasta-se do 
campo da subjetividade e dá vez à descrição 
da realidade de sua infância, com seus 
sonhos, ansiedades e frustrações. 

d) emotiva, pois o eu lírico se põe a buscar Recife 
nas reminiscências de sua infância, externando 
com nostalgia sua relação com a cidade. 

e) metalinguística, pois o eu lírico pontua o 
movimento de criação artística, deixando 
claro ao leitor que se trata de um relato 
pessoal e afetivo da sua infância. 
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04. (UNINORTE AC/2017)     
–Olá, como vai?  
–Eu vou indo e você, tudo bem?  
–Tudo bem, eu vou indo, correndo pegar meu 
lugar no futuro...E você?  
–Tudo bem, eu vou indo, em busca de um sono 
tranquilo...Quem sabe?  
–Quanto tempo!  
–Pois é, quanto tempo!  
–Me perdoe a pressa – é a alma dos nossos 
negócios!  
–Qual, não tem de que! Eu também só ando a 
cem!  
–Quando é que você telefona? Precisamos nos 
ver por aí!  
–Pra semana, prometo, talvez nos vejamos... 
Quem sabe?  
–Por favor, telefone – Eu preciso beber alguma 
coisa, rapidamente...  
–Pra semana...  
–O sinal...  
–Eu procuro você...  
–Vai abrir, vai abrir...  
–Eu prometo, não esqueço, não esqueço...  
–Por favor, não esqueça, não esqueça...  
–Adeus! Não esqueço...  
–Adeus! [...]  
 
Nos textos em geral, é comum a manifestação 
simultânea de mais de uma função da 
linguagem, com o predomínio, entretanto, de 
uma sobre as outras. Na letra da música Sinal 
fechado, a função da linguagem predominante é 
a  
a) fática, porque o texto evidencia, sobretudo, 

o estabelecimento de uma comunicação 
entre amigos, o seu prolongamento, 
enquanto viável, e sua interrupção, quando 
necessária, por meio da qual se traça um 
perfil crítico da sociedade moderna.  

b) apelativa, em virtude de o objetivo principal 
da conversa ser o de convencer o 
interlocutor a atentar para o sinal de 
trânsito, enquanto insiste em lembrar-lhe a 
marcação de um novo encontro.  

c) metalinguística, pois a voz autoral se reflete 
sobre o valor da palavra no contexto 
contemporâneo, isto é, sobre a função social 
da língua, usando o próprio código.  

d) emotiva, visto que as duas personagens, em 
uma parada diante do semáforo, expressam 
seus conflitos, demonstrando sua 
preocupação tão somente com o corre-corre 
da vida moderna.  

e) poética, devido às mensagens passadas de 
um para o outro receptor ganharem uma 
proporção lírica, sendo marcadas, em quase 
sua totalidade, por expressões conotativas 
bem elaboradas. 

 

05. (Fac. Baiana de Direito BA/2017)     
 

 
 

Essa peça plublicitária informando à sociedade o 
que reza o  art. 7o do Estatuto da Criança e do 
Adolescente pretende  
a) viabilizar o engajameto dos cidadãos em 

campanhas que defendam os direitos básicos 
dos menores de idade.  

b) estimular os cuidados da população em geral 
com aqueles que ainda não gozam de 
autonomia para responder pelos próprios 
atos.  

c) lembrar que existe uma lei que protege os 
que se encontram na faixa etária que 
abrange o período do nascimento até a 
maioridade, a fim de que, por meio das 
políticas sociais públicas, possam ter uma 
vida saudável e justa.  

d) conscientizar os pais e responsáveis por 
aqueles que, pela faixa etária se encontram 
sob seus cuidados a respeito do 
compromisso que têm em face da relevância 
desse proceder no contexto socioeconômico.  

e) explicar que a questão da cidadania é bem 
mais ampla do que se pode imaginar, indo 
muito além da mera participação política de 
votar e de ser votado. 

 
06. (ENEM/2017) 
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Os textos publicitários são produzidos para 
cumprir determinadas funções comunicativas. Os 
objetivos desse cartaz estão voltados para a 
conscientização dos brasileiros sobre a 
necessidade de 
a) as crianças frequentarem a escola 

regularmente. 
b) a formação leitora começar na infância. 
c) a alfabetização acontecer na idade certa. 
d) a literatura ter o seu mercado consumidor 

ampliado. 
e) as escolas desenvolverem campanhas a 

favor da leitura. 
 
07. (ENEM/2017)     
 

TEXTO I 
 

Fundamentam-se as regras da Gramática 
Normativa nas obras dos grandes escritores, em 
cuja linguagem as classes ilustradas põem o seu 
ideal de perfeição, porque nela é que se espelha 
o que o uso idiomático estabilizou e consagrou. 
 
TEXTO II 
 

Gosto de dizer. Direi melhor: gosto de 
palavrar. As palavras são para mim corpos 
tocáveis, sereias visíveis, sensualidades 
incorporadas. Talvez porque a sensualidade real 
não tem para mim interesse de nenhuma espécie 
— nem sequer mental ou de sonho —, 
transmudou-se-me o desejo para aquilo que em 
mim cria ritmos verbais, ou os escuta de outros. 
Estremeço se dizem bem. Tal página de Fialho, 
tal página de Chateaubriand, fazem formigar 
toda a minha vida em todas as veias, fazem-me 
raivar tremulamente quieto de um prazer 
inatingível que estou tendo. Tal página, até, de 
Vieira, na sua fria perfeição de engenharia 
sintáctica, me faz tremer como um ramo ao 
vento, num delírio passivo de coisa movida. 
 
A linguagem cumpre diferentes funções no 
processo de comunicação. A função que 
predomina nos textos I e II 
a) destaca o “como” se elabora a mensagem, 

considerando-se a seleção, combinação e 
sonoridade do texto. 

b) coloca o foco no “com o quê” se constrói a 
mensagem, sendo o código utilizado o seu 
próprio objeto. 

c) focaliza o “quem” produz a mensagem, 
mostrando seu posicionamento e suas 
impressões pessoais. 

d) orienta-se no “para quem” se dirige a 
mensagem, estimulando a mudança de seu 
comportamento. 

e) enfatiza sobre “o quê” versa a mensagem, 
apresentada com palavras precisas e 
objetivas. 

 

08. (ENEM/2017)     
 

As atrizes 
 
Naturalmente 
Ela sorria 
Mas não me dava trela 
Trocava a roupa 
Na minha frente 
E ia bailar sem mais aquela 
Escolhia qualquer um 
Lançava olhares 
Debaixo do meu nariz 
Dançava colada 
Em novos pares 
Com um pé atrás 
Com um pé a fim 
Surgiram outras 
Naturalmente 
Sem nem olhar a minha cara 
Tomavam banho 
Na minha frente 
Para sair com outro cara 
Porém nunca me importei 
Com tais amantes 
[...] 
Com tantos filmes 
Na minha mente 
É natural que toda atriz 
Presentemente represente 
Muito para mim 
 
Na canção, Chico Buarque trabalha uma 
determinada função da linguagem para marcar a 
subjetividade do eu lírico ante as atrizes que ele 
admira. A intensidade dessa admiração está 
marcada em: 
a) "Naturalmente/ Ela sorria/ Mas não me dava 

trela". 
b) "Tomavam banho/ Na minha frente/ Para 

sair com outro cara". 
c) "Surgiram outras/ Naturalmente/ Sem nem 

olhar a minha cara". 
d) "Escolhia qualquer um/ Lançava olhares/ 

Debaixo do meu nariz". 
e) "É natural que toda atriz/ Presentemente 

represente/ Muito para mim". 
 
09. (ENEM/2017) Entre as crianças brasileiras, 

30% apresentam sobrepeso e 15% delas já são 
obesas. A má alimentação começa cedo: 56% 
dos bebês com menos de um ano de idade no 
Brasil consomem refrigerantes. Dados como 
esses ganham rosto no documentário Muito além 
do peso (2012, de Estela Renner: o filme mostra 
como a alta ingestão de açúcar, pais 
desinformados e a publicidade voltada para o 
público infantil criam uma geração de crianças 
com problemas como colesterol alto e diabetes 
tipo 2. O documentário pode servir como ponto 
de partida para abordar a questão com 
professores e pais. 
Analisando os procedimentos argumentativos 
empregados, verifica-se que o texto tem como 
propósito 
a) apresentar dados estatísticos do Brasil sobre 

a obesidade infantil. 
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b) fazer propaganda de material informativo 
sobre a obesidade infantil. 

c) justificar a necessidade de se discutir o 
problema da obesidade infantil. 

d) destacar a ingestão de açúcar como a 
principal causa da obesidade infantil. 

e) alertar para a contribuição da mídia no 
aumento da obesidade infantil no Brasil. 

 
10. (ENEM/2017)     
 

TEXTO I - Frevo: Dança de rua e de salão, é a 
grande alucinação do Carnaval pernambucano. 
Trata-se de uma marcha de ritmo frenético, que 
é a sua característica principal. E a multidão 
ondulando, nos meneios da dança, fica a ferver. 
E foi dessa ideia de fervura (o povo pronuncia 
frevura, frever) que se criou o nome frevo. 
 
TEXTO II - Frevo é Patrimônio Imaterial da 
Humanidade 
O frevo, ritmo genuinamente pernambucano, 
agora é do mundo. A música que hipnotiza 
milhões de foliões e dá o tom do Carnaval no 
estado foi oficialmente reconhecida como 
Patrimônio Imaterial da Humanidade. O anúncio 
foi feito em Paris, nesta quarta-feira, durante 
cerimônia da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). 
 
Apesar de abordarem o mesmo tema, os textos I 
e II diferenciam-se por pertencerem a gêneros 
que cumprem, respectivamente, a função social 
de 
a) resumir e avaliar. 
b) analisar e reportar. 
c) definir e informar. 
d) comentar e explanar. 
e) discutir e conscientizar. 

 
11. (ENEM/2016)    Pedra sobre pedra 

Algumas fazendas gaúchas ainda preservam as 
taipas, muros de pedra para cercar o gado. Um 
tipo de cerca primitiva. Não há nada que prenda 
uma pedra na outra, cuidadosamente empilhadas 
com altura de até um metro. Engenharia simples 
que já dura 300 anos. A mesma técnica usada no 
mangueirão, uma espécie de curral onde os 
animais ficavam confinados à noite. As taipas são 
atribuídas aos jesuítas. O objetivo era domar o 
gado xucro solto nos campos pelos colonizadores 
espanhóis. 
 
Um texto pode combinar diferentes funções de 
linguagem. Exemplo disso é Pedra sobre pedra, 
que se vale da função referencial e da 
metalinguística. A metalinguagem é estabelecida 
a) por tempos verbais articulados no presente e 

no pretérito. 
b) pelas frases simples e referência ao ditado 

“não ficará pedra sobre pedra”. 
c) pela linguagem impessoal e objetiva, 

marcada pela terceira pessoa. 
d) pela definição de termos como “taipa” e 

“mangueirão. 
e) por adjetivos como “primitivas” e “simples”, 

indicando o ponto de vista do autor. 

Questão 12 - (IBMEC SP/2016)     
 

Texto 2 

 
 

Os acidentes de trânsito são atualmente a 
nona causa de morte em âmbito mundial, e a 
principal entre jovens na faixa etária de 15 a 29 
anos. Isso significa que cerca de um 1,3 milhão 
de pessoas morrem anualmente nas vias. Por 
dia, são mais de 3.400 homens, mulheres e 
crianças levados a óbito enquanto caminham, 
andam de bicicleta, motocicleta, automóvel ou 
outros tipos de veículos motorizados. E, devido à 
insegurança viária, até 50 milhões de pessoas 
são feridas a cada ano. 
 
Os dois textos abordam o mesmo tema, 
acidentes de trânsito, mas estabelecem a 
comunicação com o público com intenções 
distintas, uma vez que 
a) o texto 1 explora a linguagem poética e o 2, 

a referencial para enfocar as informações. 
b) o texto 1 explora a interação direta com o 

leitor e o 2 centra‐se na informação. 
c) o texto 1 centra‐se em uma estratégia 

metalinguística e o 2, na intervenção clara 
sobre as ações do leitor. 

d) o texto 1 centra‐se na linguagem conativa, 
carregada de subjetividade, e o 2 evidencia 
a objetividade da análise. 

e) o texto 1 representa uma verificação das 
condições para aprofundar a discussão e o 2 
centra‐se no emissor e em suas opiniões. 

 

 
 
13. (IFMA/2016) Sabe-se que, dependendo da 

finalidade para qual é empregada, a linguagem 
apresenta uma série de funções. Tendo como 
base o texto publicitário acima, qual função da 
linguagem é predominante? 
a) Metalinguística 
b) Referencial 
c) Fática 
d) Emotiva 
e) Apelativa 
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14. (IFCE/2016) Analise as frases a seguir. 
I. Frase é qualquer enunciado linguístico com 

sentido acabado. 
II. José, vem cá! 
III. Alô, quem fala? 
IV. O sol é uma estrela de quinta grandeza. 
 

Levando-se em consideração as funções da 
linguagem, é correto afirmar-se que as frases 
acima são caracterizadas respectivamente, pelas 
funções 
a) I. referencial, II. fática, III. emotiva, IV. 

conotativa. 
b) I. referencial, II. emotiva, III. fática, IV. 

metalinguística. 
c) I. conotativa, II. fática, III. conotativa, IV. 

referencial. 
d) I. metalinguística, II. conativa, III. fática, IV. 

referencial. 
e) I. metalinguística, II. fática, III. emotiva, IV. 

conotativa. 
 

15. (Ita) Assinale a opção que apresenta a função 
da linguagem predominante nos fragmentos a 
seguir: 

( I ) 
Maria Rosa quase que aceitava, de uma vez, para 
resolver a situação, tal o embaraço em que se 
achavam. Estiveram um momento calados. 
– Gosta de versos? 
– Gosto... 
– Ah... 
Pousou os olhos numa oleografia. 
– É brinde de farmácia? 
– É. 
– Bonita... 
– Acha? 
– Acho... Boa reprodução... 

( II ) 
Sentavam-se no que é de graça: banco de praça 
pública. 
E ali acomodados, nada os distinguia do resto do 
nada. Para a grande glória de Deus. 
Ele: – Pois é. 
Ela: – Pois é o quê? 
Ele: – Eu só disse "pois é"! 
Ela: – Mas "pois é" o quê? 
Ele: – Melhor mudar de conversa porque você 
não me entende. 
Ela: – Entender o quê? 
Ele: – Santa Virgem, Macabéa, vamos mudar de 
assunto e já. 

(Clarice Lispector. A HORA DA ESTRELA) 
 

a) Poética.    
b) Fática.    
c) Referencial.    
d) Emotiva.    
e) Conativa.    

 

O CANTO DO GUERREIRO 
 

 Aqui na floresta 
 Dos ventos batida, 
 Façanhas de bravos 
 Não geram escravos, 
 Que estimem a vida 
 Sem guerra e lidar. 
 - Ouvi-me, Guerreiros, 
 - Ouvi meu cantar. 

 Valente na guerra, 
 Quem há, como eu sou? 
 Quem vibra o tacape 
 Com mais valentia? 
 Quem golpes daria 
 Fatais, como eu dou? 
 – Guerreiros, ouvi-me; 
 – Quem há, como eu sou? 
 

MACUNAÍMA 
(Epílogo) 

 
Acabou-se a história e morreu a vitória. 
Não havia mais ninguém lá. Dera 

tangolomângolo na tribo Tapanhumas e os filhos 
dela se acabaram de um em um. Não havia mais 
ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, 
furos puxadouros arrastadouros meios-
barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era 
solidão do deserto... Um silêncio imenso dormia 
à beira do rio Uraricoera. Nenhum conhecido 
sobre a terra não sabia nem falar da tribo nem 
contar aqueles casos tão pançudos. Quem podia 
saber do Herói? 

 
16. (Enem) Considerando-se a linguagem desses 

dois textos, verifica-se que  
a) a função da linguagem centrada no receptor 

está ausente tanto no primeiro quanto no 
segundo texto.    

b) a linguagem utilizada no primeiro texto é 
coloquial, enquanto, no segundo, predomina 
a linguagem formal.    

c) há, em cada um dos textos, a utilização de 
pelo menos uma palavra de origem indígena.    

d) a função da linguagem, no primeiro texto, 
centra-se na forma de organização da 
linguagem e, no segundo, no relato de 
informações reais.    

e) a função da linguagem centrada na primeira 
pessoa, predominante no segundo texto, 
está ausente no primeiro.    

 
Canção do vento e da minha vida 
 
O vento varria as folhas, 
O vento varria os frutos, 
O vento varria as flores... 
E a minha vida ficava 
Cada vez mais cheia 
De frutos, de flores, de folhas. 
 
[...] 
O vento varria os sonhos 
E varria as amizades... 
O vento varria as mulheres... 
E a minha vida ficava 
Cada vez mais cheia 
De afetos e de mulheres. 
 
O vento varria os meses 
E varria os teus sorrisos... 
O vento varria tudo! 
E a minha vida ficava 
Cada vez mais cheia 
De tudo. 
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17. (Enem) Predomina no texto a função da 
linguagem  
a) fática, porque o autor procura testar o canal 

de comunicação.    
b) metalinguística, porque há explicação do 

significado das expressões.    
c) conativa, uma vez que o leitor é provocado a 

participar de uma ação.    
d) referencial, já que são apresentadas 

informações sobre acontecimentos e fatos reais. 
e) poética, pois chama-se a atenção para a 

elaboração especial e artística da estrutura 
do texto.    

 
18. (Enem cancelado) Em uma famosa discussão 

entre profissionais das ciências biológicas, em 
1959, C. P. Snow lançou uma frase definitiva: 
“Não sei como era a vida antes do clorofórmio”. 
De modo parecido, hoje podemos dizer que não 
sabemos como era a vida antes do computador. 
Hoje não é mais possível visualizar um biólogo 
em atividade com apenas um microscópio diante 
de si; todos trabalham com o auxílio de 
computadores. Lembramo-nos, obviamente, 
como era a vida sem computador pessoal. Mas 
não sabemos como ela seria se ele não tivesse 
sido inventado.  
 

Neste texto, a função da linguagem 
predominante é  
a) emotiva, porque o texto é escrito em 

primeira pessoa do plural.    
b) referencial, porque o texto trata das ciências 

biológicas, em que elementos como o 
clorofórmio e o computador impulsionaram o 
fazer científico.    

c) metalinguística, porque há uma analogia 
entre dois mundos distintos: o das ciências 
biológicas e o da tecnologia.    

d) poética, porque o autor do texto tenta 
convencer seu leitor de que o clorofórmio é 
tão importante para as ciências médicas 
quanto o computador para as exatas.    

e) apelativa, porque, mesmo sem ser uma 
propaganda, o redator está tentando 
convencer o leitor de que é impossível 
trabalhar sem computador, atualmente.    

 
19. (Enem) A biosfera, que reúne todos os 

ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, 
se divide em unidades menores chamadas 
ecossistemas, que podem ser uma floresta, um 
deserto e até um lago. Um ecossistema tem 
múltiplos mecanismos que regulam o número de 
organismos dentro dele, controlando sua 
reprodução, crescimento e migrações. 
 

Predomina no texto a função da linguagem  
a) emotiva, porque o autor expressa seu 

sentimento em relação à ecologia.    
b) fática, porque o texto testa o funcionamento 

do canal de comunicação.    
c) poética, porque o texto chama a atenção 

para os recursos de linguagem,    
d) conativa, porque o texto procura orientar 

comportamentos do leitor.    
e) referencial, porque o texto trata de noções e 

informações conceituais.    

20. (UERJ/2004) 
 

CIDADE DE DEUS 
 

Os abismos têm várias faces e encantam, 
atraem para o seu seio como as histórias em 
quadrinhos que chegavam ao morro compradas 
nas feiras da Maia Lacerda e do Rio Comprido, 
baratas como a tripa de porco que sobrava na 
casa do compadre maneiro que nem sempre era 
compadre de batismo. Era apenas o adjetivo, 
usado como substantivo, sinônimo de uma boa 
amizade, de um relacionamento que era tecido 
por favores, empréstimos impagáveis e 
consideração até na hora da morte. 
 
 No trecho do texto Cidade de Deus, há um 
comentário sobre os sentidos e as possíveis 
classificações gramaticais da palavra compadre. 
Nesse trecho, o narrador recorreu à função da 
linguagem denominada: 
a) poética 
b) conativa 
c) referencial 
d) metalinguística 
e) fática 

 
 
 
 


