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Exercícios Funções de Linguagem
1. Leia
“Sendo este um jornal por excelência, e por excelência dos precisa-se e oferece-se, vou pôr um
anúncio em negrito: precisa-se de alguém homem ou mulher que ajude uma pessoa a ficar
contente porque esta está tão contente que não pode ficar sozinha com a alegria, e precisa
reparti-la. Paga-se extraordinariamente bem: minuto por minuto paga-se com a própria alegria. É
urgente, pois a alegria dessa pessoa é fugaz como estrelas cadentes, que até parece que só se
as viu depois que tombaram; precisa-se urgente antes da noite cair porque a noite é muito
perigosa e nenhuma ajuda é possível e fica tarde demais. Essa pessoa que atenda ao anúncio só
tem folga depois que passa o horror do domingo que fere. Não faz mal que venha uma pessoa
triste porque a alegria que se dá é tão grande que se tem que a repartir antes que se transforme
em drama. Implora-se também que venha, implora-se com a humildade da alegria-sem-motivo.
Em troca oferece-se também uma casa com todas as luzes acesas como numa festa de
bailarinos. Dá-se o direito de dispor da copa e da cozinha, e da sala de estar. P.S. Não se precisa
de prática. E se pede desculpa por estar num anúncio a dilacerar os outros. Mas juro que há em
meu rosto sério uma alegria até mesmo divina para dar.”
Clarice Lispector (http://pensador.uol.com.br/frase. Acesso dia 30/05/2012, 17h03min)
Quanto à classificação do gênero textual e à função da linguagem predominante no texto, pode-se
dizer que se trata de uma/um:
a) Carta com função da linguagem apelativa.
b) Anúncio com função da linguagem referencial.
c) Poema com função da linguagem poética.
d) Classificados com função da linguagem emotiva.

2. Acompanhe o texto para resolver a próxima questão:
“Seria o fogo em minha casa? Correriam risco de arder todos os meus manuscritos, toda a
expressão de toda a minha vida? Sempre que esta ideia, antigamente, simplesmente me
ocorrera, um pavor enorme me fazia estarrecer. E agora reparei de repente, não sei já se com
pasmo ou sem pasmo, não sei dizer se com pavor ou não, que me não importaria que ardessem.
Que fonte – que fonte secreta mas tão minha – se me havia secado na alma?”
Fernando Pessoa: Barão de Teive: a educação do insólito.
As interrogações como autoquestionamento e o emprego da primeira pessoa do singular, de
verbos no futuro do pretérito, elaborando hipóteses, são marcas textuais referentes
a) A uma busca de testar a eficiência do canal de comunicação, medindo o nível do contato
no ambiente comunicativo, e caracterizam a função fática da linguagem.
b) Ao apelo à atenção ou tentativa de persuasão dirigida ao decodificador da mensagem, e
caracterizam a função conativa ou apelativa da linguagem.
c) À emotividade ou à expressividade do enunciador da mensagem, e caracterizam a função
emotiva ou expressiva da linguagem.
d) À conceituação, à referência e à informação objetiva do elemento temático da mensagem,
e caracterizam a função referencial da linguagem.

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito.
Todos os direitos reservados.

Material de apoio do Extensivo

Português
Professor: Eduardo Valladares
e) A uma explicação, definição e análise dos elementos do código da mensagem, e
caracterizam a função metalinguística da linguagem.

3. Observe o soneto abaixo:
“Oficina irritada
Eu quero compor um soneto duro
como poeta algum ousara escrever.
Eu quero pintar um soneto escuro,
seco, abafado, difícil de ler.
Quero que meu soneto, no futuro,
não desperte em ninguém nenhum
prazer.
E que, no seu maligno ar imaturo,
ao mesmo tempo saiba ser, não ser.
Esse meu verbo antipático e impuro
há de pungir, há de fazer sofrer,
tendão de Vênus sob o pedicuro.
Ninguém o lembrará: tiro no muro,
cão mijando no caos, enquanto Arcturo,
claro enigma, se deixa surpreender.
(ANDRADE, Carlos Drummond de. Antologia poética. 39.ed.Rio de Janeiro: Record, 1998. p. 188)
Com base na leitura do poema de Carlos Drummond e nos seus conhecimentos acerca das
funções da linguagem, assinale a alternativa correta.
a) Estão presentes as funções poética e metalinguística da linguagem, uma vez que o texto
chama a atenção para o arranjo singular da mensagem e discute o código.
b) Estão presentes as funções fática e poética da linguagem, pois, no texto, há o teste do
canal e um arranjo singular da mensagem.
c) Está presente apenas a função poética, já que o texto, sendo um poema, não permite a
presença de outra função da linguagem.
d) Estão presentes as funções referencial e poética, porque, no texto, a atenção recai tanto
sobre o referente quanto sobre a mensagem.
e) Estão presentes as funções poética e conativa, já que há uma centralidade, ao mesmo
tempo, na mensagem e no receptor.

4. Observe:
Machado de Assis
“Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista,
romancista, crítico e ensaísta, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho
de um operário mestiço de negro e português, Francisco José de Assis, e de D. Maria Leopoldina
Machado de Assis, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e um mestre da língua,
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perde a mãe muito cedo e é criado pela madrasta, Maria Inês, também mulata, que se dedica ao
menino e o matricula na escola pública, única que frequentou o autodidata Machado de Assis.”
Disponível em: http://www.passeiweb.com. Acesso em: 1 maio 2009.
Considerando os seus conhecimentos sobre os gêneros textuais, o texto citado constitui-se de
a) Fatos ficcionais relacionados a outros de caráter realista, relativos à vida de um renomado
escritor.
b) Representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade por seus
trabalhos e vida cotidiana.
c) Explicações da vida de um renomado escritor, com estrutura argumentativa, destacando
como tema seus principais feitos.
d) Questões controversas e fatos diversos da vida de personalidade histórica, ressaltando sua
intimidade familiar em detrimento de seus feitos públicos.
e) Apresentação da vida de uma personalidade, organizada sobretudo pela ordem tipológica
da narração, com um estilo marcado por linguagem objetiva.
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