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01. C 

É correta a opção [C], pois, ao relatar o processo que deu origem ao poema “Itinerário de Pasárgada”, 
Manuel Bandeira tece comentários sobre o fazer poético, instaurando a função metalinguística da 

linguagem no texto.   
 

02. C 
No texto predomina a função referencial ou denotativa da linguagem, que visa a informar o leitor sobre a 
disponibilização de acesso a imagens de obras de arte que fazem parte da coleção do Instituto de Arte de 
Chicago, fornecendo também instruções de como utilizar o programa. Assim, é correta a opção [C].   

 
03. E 

Em “As atrizes”, Chico Buarque explora a função emotiva, caracterizada pela mensagem centrada no 
emissor através de um discurso construído com pronomes em primeira pessoa (“me”, “minha” “meu” e 
“mim”), além da presença do advérbio valorativo “muito”, revelador da intensidade da admiração que 
essas atrizes provocam no eu lírico: “é natural que toda a atriz/Presentemente represente/Muito para 
mim”. Assim, é correta a opção [E].   

 
04. E 

[V] O poema de Oswald de Andrade dialoga com o de Casimiro de Abreu. Outros poetas modernistas 
também utilizaram esse recurso, geralmente para satirizar poetas de outros movimentos literários, como o 

Romantismo e o Parnasianismo. 
[F] No texto 3 se observa a predominância da função apelativa ou conativa, já que é evidente o intuito de 
influenciar o destinatário, de modo a convencê-lo da importância do livro na infância. 

[F] O poema de Santa Rita Durão (texto 4) pertence ao Arcadismo: os versos são camonianos; a epopeia, 
clássica; há referências frequentes à mitologia grega, entre outros aspectos.  
[V] A “Mona Lisa”, de Leonardo da Vinci é parodiada no texto 6.   

 
05. D 

Está incorreta a alternativa [A], haja vista que no “Estatuto do Idoso” a função da linguagem é referencial 

(ou denotativa), isto é, tem a intenção de transmitir uma informação objetiva sobre a realidade.  
Do mesmo modo, está incorreta a alternativa [B], pois no texto “Envelhecer” há o predomínio da função 
poética. 
Ainda, não está correta a alternativa [C], já que a função da linguagem predominante no trecho retirado do 
livro Leite derramado é a poética (e não a referencial).   

 

 


