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Funções da linguagem I (Referencial, 

emotiva e poética) 

11 

set 
 

RESUMO 
 

A linguagem é a forma como o ser humano comunica e apreende coisas, transmitindo, assim, sua visão de 

mundo. Para representar o que pensa aos seus semelhantes, o ser humano usa o código de maneiras 

diferentes, de acordo com as suas intenções, para representar o que sente, o que quer e o que faz. Nesse 

contexto, podemos entender que as funções da linguagem são referentes a funcionalidade e a 

intencionalidade de determinado discurso. Elas são seis: Função referencial, Função Emotiva, Função 

Poética, Função Fática, Função conativa e Função metalinguística. É importante destacar que embora nas 

interações haja sempre uma função que predomine, várias funções podem estar presentes em um mesmo 

texto. Nesta aula veremos três delas e as outras três estarão na aula Funções da Linguagem II. 

 

A Função Referencial ou Denotativa 
Existe quando há a intenção de informar, de dar referência sobre algo. São exemplos dessa função os 

materiais didáticos, textos jornalísticos e científicos que por meio de uma linguagem denotativa informam a 

respeito de algo, sem envolver aspectos subjetivos ou emotivos à linguagem. Para enfatizar seu caráter 

impessoal, os textos denotativos aparecem sempre na terceira pessoa do singular ou plural. 

Exemplos: 

Abastecimento d'água é retomado em Cortês após enchentes  
Manchete de 11/06/2017 da Folha de Pernambuco. 

Ainda que as reflexões morais tenham feito parte do questionamento filosófico desde a época de Sócrates, 

a hegemonia da moral cristã, estabelecida como a suprema referência de valores do homem ocidental, 

revela, de modo sintomático, apenas a ausência de uma autêntica problematização desta moral, e até mesmo 

uma submissão cega à autoridade da mesma   
Disponível em <https://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/FILOGENESE/RodrigoRocha(27-41).pdf>. 

 

Função Emotiva ou Expressiva 

Na Função emotiva, o emissor tem como objetivo principal transmitir suas emoções, sentimentos e 

subjetividades por meio da própria opinião. Por isso, esse tipo de texto aparece em primeira pessoa, seja do 

singular ou plural, enfatizando seu caráter pessoal. Ela pode aparecer em textos poéticos, cartas, diários, 

artigos de opinião etc. 

Exemplos: 

Meu amor... De todas as coisas boas que recordo em minha vida, você foi a melhor que me aconteceu. Meu 

rumo estava indefinido, meu caminho sem destino, até você chegar e dar sentido à minha existência. Não 

poderia estar mais grata, por você se ter tornado em meu fiel companheiro, em meu namorado, em um 

  
Disponível em: <https://www.mundodasmensagens.com/mensagem/carta-de-amor-para-o-melhor-namorado.html> 

 

"Com meu diário, quero dizer que pretendo ir mais adiante; não posso me imaginar vivendo como minha 

mãe ou a sra. Van Daan e todas aquelas mulheres que cumprem suas obrigações e mais tarde são esquecidas. 

Eu preciso ter algo mais que um marido e filhos, algo a que possa me devotar totalmente. Quero continuar 

vivendo depois da minha morte..."  
O diário de Anne Frank, 20 de junho de 1942 

Função Poética 

Aparece em obras literárias e é marcada pela utilização do sentido conotativo das palavras, em que o emissor 

preocupa-se de que maneira a mensagem será transmitida por meio da escolha das palavras, das expressões, 

das figuras de linguagem. É importante destacar que, apesar de mais recorrente no texto literário, esse tipo 

de função aparece também na publicidade ou nas expressões cotidianas em que há o uso frequente de 

metáforas (provérbios, anedotas, trocadilhos, músicas). 

Exemplos:  

 

Fechar meus olhos minha triste irmã;  

Minha mãe de saudades morreria  

Se eu morresse amanhã  

                                Álvares de Azevedo 

https://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/FILOGENESE/RodrigoRocha(27-41).pdf
https://www.mundodasmensagens.com/mensagem/carta-de-amor-para-o-melhor-namorado.html
https://www.todamateria.com.br/figuras-de-linguagem/
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PRÉ  HISTÓRIA 

 

Mamãe vestida de rendas 

Tocava piano no caos 

Uma noite abriu as asas 

Cansada de tanto som, 

Equilibrou-se no azul,  

De tonta não mais olhou 

Para mim, para ninguém! 

Cai no álbum de retratos  
                 Murilo Mendes 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. A função referencial também pode ser encontrada na linguagem não verbal. Pensando nisso, observe 

as imagens e aponte quais delas são exemplos de mensagem centrada no contexto: 

 

a) I e III. 

b) IV e V. 

c) I e VI. 

d) II e IV. 

e) V e VI. 

2. Tecendo a manhã 

Um galo sozinho não tece uma manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 

que apanhe o grito que um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo, 

para que a manhã, desde uma tela tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos. 
João Cabral de Melo Neto 

Qual é a função de linguagem predominante no poema de João Cabral de Melo Neto? Identifique um 

verso que comprove isso. 

a) função metalinguística/os fios de sol de seus gritos de galo. 

b) função poética/ um galo sozinho não tece uma manhã. 

c) função emotiva/ os fios de sol de seus gritos de galo. 

d) função poética/ que com muitos outros galos se cruzem. 

e) função emotiva/ e o lance a outro; e de outros galos. 
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3. OUVIR ESTRELAS 

"Ora (direis) ouvir estrelas! Certo 

Perdeste o senso!" E eu vos direi, no entanto, 

Que, para ouvi-las, muita vez desperto 

E abro as janelas, pálido de espanto... 

E conversamos toda a noite, enquanto 

A via-láctea, como um pálio aberto, 

Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, 

Inda as procuro pelo céu deserto. 

Direis agora: "Tresloucado amigo! 

Que conversas com elas? Que sentido 

Tem o que dizem, quando estão contigo?" 

E eu vos direi: "Amai para entendê-las! 

Pois só quem ama pode ter ouvido 

Capaz de ouvir e de entender estrelas." 
Olavo Bilac 

 

Nos textos em geral, é comum a ocorrência simultânea de várias funções da linguagem. Contudo, 

sempre haverá uma função predominante, isto é, aquela que será mais importante do que as demais. 

No poema de Olavo Bilac, a função predominante é a função poética, pois: 

a) O centro de interesse da comunicação na função poética é o próprio texto e, por isso, alguns 

recursos são utilizados para chamar a atenção do destinatário para a mensagem. Forma e conteúdo 

ganham um novo arranjo para provocar no leitor o prazer estético. Recursos como efeitos sonoros 

e rítmicos, além do uso das diversas figuras de linguagem, colaboram na tentativa de deslocar a 

mensagem de uma estrutura convencional que tolhe a criatividade artística. 

b) a mensagem está centrada no remetente, ou seja, em quem envia a mensagem, e está relacionada 

diretamente com a atitude de quem fala em relação àquilo de que se está falando. Pode dar a 

impressão de certa emoção, verdadeira ou dissimulada, a respeito de determinado assunto. 

c) a mensagem está centrada no próprio código. Cada função tem um foco em um dos elementos 

da comunicação e, para a função poética, nada é mais importante do que a própria palavra e seus 

desdobramentos. Nela, o código é utilizado para falar sobre o próprio código, explicando-o e 

analisando-o. 

d) a mensagem está centrada na necessidade de transmitir ao interlocutor dados da realidade de uma 

maneira direta e objetiva, evitando assim o discurso literário. 

4. 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.  

c) perder a noção de si mesmo, e também perder a noção das outras pessoas, o que se mostra num 

poema metaligüístico.  

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. 
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5. 
sou um intelectual, escrevo com o corpo. E o que escrevo é uma névoa úmida. As palavras são sons 

transfundidos de sombras que se entrecruzam desiguais, estalactites, renda, música transfigurada de 

órgão. Mal ouso clamar palavras a essa rede vibrante e rica, mórbida e obscura tendo como contratom 

o baixo grosso da dor. Alegro com brio. Tentarei tirar ouro do carvão. Sei que estou adiando a história 

e que brinco de bola sem bola. O fato é um ato? Juro que este livro é feito sem palavras. É uma 

fotografia muda. Este l  
Clarice Lispector 

A obra de Clarice Lispector, além de se apresentar introspectiva, marcada pela sondagem de fluxo de 

consciência (monólogo interior), reflete, também, uma preocupação com a escritura do texto literário. 

Observe o trecho em questão e aponte os elementos que comprovam tal preocupação. 

6. Identifique a função de linguagem que predomina no texto a seguir: 

Uma nova estrada para o turismo de natureza 

país com potencial para tornar-se uma segunda 

Transpantaneira - a rodovia MT-060. A nova rota é conhecida como Estrada Turística e fica próxima da 

fronteira entre o Brasil e a Bolívia, em Cáceres, no Mato Grosso. O desafio dessa região é similar ao de 

muitas áreas naturais do Brasil: implementar o turismo de natureza para gerar desenvolvimento 

socioeconômico e o empoderamento das comunidades locais. Seria possível trilhar esse sonho em 

uma região tão distante dos grandes centros urbanos? 

O Brasil tem em seu território alguns dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade do mundo.  O 

Pantanal, com seus 250 mil quilômetros quadrados de extensão, é um desses exemplos.  Segundo o 

Fórum Econômico Mundial, o Brasil é o líder em um ranking de 140 países em belezas  

Revista Época. Acesso no dia 11/09/14. Disponível em: <https://glo.bo/1pYqACN>. 

a) função conativa. 

b) função metalinguística. 

c) função emotiva. 

d) função referencial. 

e) função fática. 

7. A linguagem  

na ponta da língua  

tão fácil de falar  

e de entender.  

A linguagem  

na superfície estrelada de letras,  

sabe lá o que quer dizer?  

Professor Carlos Góis, ele é quem sabe,  

e vai desmatando  

o amazonas de minha ignorância.  

Figuras de gramática, esquemáticas,  

atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me.  

Já esqueci a língua em que comia,  

em que pedia para ir lá fora,  

em que levava e dava pontapé,  

a língua, breve língua entrecortada  

do namoro com a priminha.  
ANDRADE, C. D. de. O português são dois; o outro, mistério. Esquecer para lembrar. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979.  

 

Explorando a função emotiva da linguagem, o poeta expressa o contraste entre marcas de variação 

de usos da linguagem em  

a) situações formais e informais.  

b) diferentes regiões dos pais.  

c) escolas literárias distintas.  

d) textos técnicos e poéticos.  

e) diferentes épocas. 
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8. TEXTO I 

Perante a Morte empalidece e treme,  

Treme perante a Morte, empalidece.  

Coroa-te de lágrimas, esquece  

O Mal cruel que nos abismos geme.  

 Cruz e Souza, Perante a morte. 

TEXTO II 

Tu choraste em presença da morte?  

Na presença de estranhos choraste?  

Não descende o cobarde do forte;  

Pois choraste, meu filho não és!  

 Gonçalves Dias, I Juca Pirama. 

  

TEXTO III 

Corrente, que do peito destilada,  

Sois por dous belos olhos despedida;  

E por carmim correndo dividida,  

Deixais o ser, levais a cor mudada.  

 Gregório de Matos, Aos mesmos sentimentos. 

TEXTO IV 

Chora, irmão pequeno, chora,  

Porque chegou o momento da dor.  

A própria dor é uma felicidade...  

 Mário de Andrade, Rito do irmão pequeno. 

  

TEXTO V 

Meu Deus! Meu Deus! Mas que bandeira é esta,  

Que impudente na gávea tripudia?!...  

Silêncio! ...Musa! Chora, chora tanto  

Que o pavilhão se lave no teu pranto...  
 Castro Alves, O navio negreiro. 

  

Dois dos cinco textos transcritos expressam sentimentos de incontida revolta diante de situações 

inaceitáveis. Esse transbordamento sentimental se faz por meio de frases e recursos lingüísticos que 

dão ênfase à função emotiva e à função conativa da linguagem. Esses dois textos são:  

a) I e IV.  

b) II e III.  

c) II e V.  

d) III e V.  

e) IV e V. 

9.  Linda tarde, meu amigo!... Estou esperando o enterro do José Matias - do José Matias 

sobrinho do Visconde de Garmilde... O meu amigo certamente o conheceu - um rapaz airoso, louro 

como uma espiga, com um bigode crespo de paladino sobre uma boca indecisa de contemplativo, 

destro cavaleiro, de uma elegância sóbria e fina. E espírito curioso, muito afeiçoado às idéias gerais, 

tão penetrante que compreendeu a minha Defesa da Filosofia Hegeliana! Esta imagem do José Matias 

data de 1865: porque a derradeira vez que o encontrei, numa tarde agreste de janeiro, metido num 

Portal da Rua de S. Bento, tiritava dentro duma quinzena cor de mel, roída nos cotovelos, e cheirava 

abominavelmente a aguardente.  
Eça de Queirós: José Matias. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda e RÓNAI, Paulo: Mar de Histórias (5). 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1981, p. 266. 

 

O trecho é o primeiro parágrafo de um conto de Eça de Queirós. Exprime uma situação de contraste 

entre um acontecimento humano e a natureza e está na forma de comunicação direta entre duas 

personagens: o narrador e um suposto ouvinte.  

a) Descreva a situação, explicando o contraste.  

b) Identifique os elementos gramaticais que denotam a presença do narrador e de seu suposto 

ouvinte.  
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10. Assinale a alternativa em que o(s) termo(s) em negrito do fragmento citado NÃO contém (êm) traço(s) 

da função emotiva da linguagem.  

a) Os poemas (infelizmente!) não estão nos rótulos de embalagens nem junto aos frascos de 

remédio.  

b) 

ambiente artificial e na situação inventada.  

c) Outras leituras significativas são o rótulo de um produto que se vai comprar, os preços do bem 

de consumo, o tíquete do cinema, as placas do ponto de ônibus (...)  

d) Ler e escrever são condutas da vida em sociedade. Não são ratinhos mortos (...) prontinhos para 

ser desmontados e montados, picadinhos (...) 

11. O Rio Tietê recebe, em sua breve passagem por São Paulo, uma carga de, aproximadamente, 60 

toneladas de esgoto por dia. Você faz idéia do que são 60 toneladas de esgoto? E num só dia? É mais 

ou menos o que se precisa para encher o Ginásio do Ibirapuera. Até a boca. Agora imagine o cheiro 

disso. Não, o cheiro é melhor você nem tentar imaginar. As autoridades, para variar, mostram-se 

absolutamente incompetentes ou simplesmente desinteressadas em solucionar o problema que já foi 

resolvido em outros países, escoradas numa sociedade incapaz de pressionar e movimentar esta 

modorra interminável. Mas tudo isso não é de se estranhar levando-se em conta que o Tietê vive 

cercado de pessoas que jogam lixo na rua sem a menor cerimônia, não demonstrando o menor orgulho 

ou afeto pela cidade em que vivem. Que desprezam a própria cidadania ao permitir que se 

desmantelem serviços públicos prioritários em favor de pontes, canteiros e túneis. A maioria não liga 

a mínima se o Tietê é um rio limpo ou um tipo de lixão navegável. A maioria não se importa se o Tietê 

secar e virar um imenso atoleiro fecal. A maioria sequer imagina que um rio morto, numa espécie de 

retribuição mórbida, aos poucos mata também tudo o que vive à sua volta. A conclusão a que se chega, 

portanto, é que os marginais nesta história somos nós, cidadãos paulistanos, que quedamos inertes 

diante de tão bárbara e ignóbil agressão. Mas nada disso é imutável. Existe vida após a morte sim. Basta 

acreditar e lutar por ela. Exija das autoridades o cumprimento do projeto de limpeza do Tietê. Mande 

cartas, telegramas, faxes. Telefone se for preciso. Nenhum esforço é demasiado quando o objetivo é 

trazer um ente tão querido de volta à vida.  

Tietes do Tietê  

Sabe-se que nenhum texto é escrito por mera diversão. Existe sempre um enunciador (ou vários) que, 

por meio do texto construído, pretende(m) atingir certo resultado. Nesse caso, pode-se afirmar que o 

texto foi criado, principalmente, para:  

a) persuadir os que vivem às margens do Tietê, os marginais, a não jogarem no rio dejetos de suas 

moradias.  

b) denunciar à população em geral que as agressões de que é vítima o Tietê são de tal modo 

repulsivas, que o leitor sequer pode tentar imaginar.  

c) alertar a população e as autoridades contra os riscos decorrentes de um possível secamento do rio 

Tietê e sua transformação num imenso atoleiro de fezes.  

d) mobilizar a coletividade paulistana para a despoluição do rio Tietê, não só evitando a descarga de 

lixo em suas águas, mas também cobrando das autoridades as devidas providências.  

e) informar a população de que existe um projeto de limpeza do Tietê, engavetado pelas autoridades. 
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12. Sentimental 

Ponho-me a escrever teu nome 

com letras de macarrão. 

No prato, a sopa esfria, cheia de escamas 

e debruçados na mesa todos contemplam 

esse romântico trabalho. 

 Desgraçadamente falta uma letra, 

uma letra somente 

para acabar teu nome! 

 - Está sonhando? Olhe que a sopa esfria! 

 Eu estava sonhando... 

E há em todas as consciências um cartaz amarelo: 

"Neste país é proibido sonhar." 

                                                 ANDRADE, C. D. Seleta em Prosa e Verso. Rio de Janeiro: Record, 1995.  

Com base na leitura do poema, a respeito do uso e da predominância das funções da linguagem no 

texto de Drummond, pode-se afirmar que  

a) por meio dos versos "Ponho-me a escrever teu nome" (v.1) e "esse romântico trabalho" (v.5), o 

poeta faz referências ao seu próprio ofício: o gesto de escrever poemas líricos.  

b) a linguagem essencialmente poética que constitui os versos "No prato, a sopa esfria, cheia de 

escamas e debruçados na mesa todos contemplam" (v.3 e 4) confere ao poema uma atmosfera 

irreal e impede o leitor de reconhecer no texto dados constitutivos de uma cena realista.  

c) na primeira estrofe, o poeta constrói uma linguagem centrada na amada, receptora da mensagem, 

mas, na segunda, ele deixa de se dirigir a ela e passa a exprimir o que sente.  

d) em "Eu estava sonhando..." (v. 10), o poeta demonstra que está mais preocupado em responder à 

pergunta feita anteriormente e, assim, dar continuidade ao diálogo com seus interlocutores do 

que em expressar algo sobre si mesmo.  

e) no verso "Neste país é proibido sonhar." (v. 12), o poeta abandona a linguagem poética para fazer 

uso da função referencial, informando sobre o conteúdo do "cartaz amarelo" (v.11) presente no 

local.  

13. O texto a seguir e um trecho de uma conversa por meio de um programa de computador que permite 

comunicação direta pela Internet em tempo real, como o MSN Messenger. Esse tipo de conversa, 

embora escrita, apresenta muitas características da linguagem falada, segundo alguns linguistas. Uma 

delas e a interação ao vivo e imediata, que permite ao interlocutor conhecer, quase instantaneamente, 

a reação do outro, por meio de suas respostas e dos famosos emoticons (que podem ser definidos 

 

Joao diz: oi  

Pedro diz: blz?  

Joao diz: na paz e vc?  

Pedro diz: tudo trank ☺  

Joao diz: oq vc ta fazendo? [...]  

Pedro diz: tenho q sair agora...  

Joao diz: flw  
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Pedro diz: vlw, abc  

Para que a comunicação, como no MSN Messenger se dê em tempo real, e necessário que a escrita 

das informações seja rápida, o que e feito por meio de  

a) 

 

b) 

você  - valeu!).  

c) uso de reticências no final da frase, para que não se tenha que escrever o resto da informação.  

d)  

e)  

14. Desabafo 

Desculpem-me, mas não dá pra fazer uma cronicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem 

como disfarçar: esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que 

esqueci ontem à noite. Seis recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. 

Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. 
CARNEIRO, J. E. Veja, 11 set. 2002 (fragmento). 

Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o 

predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da 

linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois 

a) o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. 

b) a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. 

c) o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. 

d) o referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. 

e) o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação 

15. 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. 
DUARTE, M. O guia dos curiosos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

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. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

Leia o poema abaixo, de Manuel Bandeira: 

Poema tirado de uma notícia de jornal 

João Gostoso era carregador de feira-livre e morava no morro da Babilônia num barracão sem 

número 

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 

Bebeu 

Cantou 

Dançou 

Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 

Esse texto, apesar de ser um poema, apresenta, além da função poética, outra função da linguagem 

predominante. Que função é essa? Justifique. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 
1. c 

As imagens I e VI buscam informar e têm caráter objetivo; a primeria, um mapa, busca informar acerca 

da divisão dos estados brasileiros e o segundo, um mapa anatômico, busca informar acerca das partes 

do coração. 

2. d 

3. a 

A presença de ritmo, figuras de linguagem e o texto com foco no próprio texto são as principais 

características da função poética. 

4. c 

O poema se refere aos sentimentos que despertam a inspiração do fazer poético e, por isso, é 

metalinguístico.  

5. Nesse fragmento de Clarice Lispector, além da preocupação introspectiva em fisgar elementos 

interiores, profundos, beirando uma revelação epifânica transcendental, há também a preocupação 

constante com a própria escritura do texto literário, usando-se a função metalingüística. 

transfundidos de sombras que se entrecruzam desiguais, estalactites, renda, música transfigurada de 

órgão. Mal ouso clamar palavras a essa rede vibrante e 

 

6. d 

O texto de propõe a transmitir uma informação e, por isso, apresenta uma linguagem extremamente 

objetiva que caracteriza a função referencial. 

7. a 

O poeta contrasta as exigências do professor (apoiadas na gramática normativa/ no uso formal da língua) 

com a sua forma de falar (mais popular/não-padrão). 

8. c 

O texto 2 se mostra revoltado com um comportamento e o texto 5 se mostra revoltado com a situação 

nacional (a escravisão, no caso). Em ambos os casos, a revolta aparece através da função emotiva da 

linguagem. 

9.  

a) A tarde está linda (natureza), mas o narrador aguarda o enterro de um rapaz que morreu na miséria 

(humano). A oposição se dá, portanto, entre a beleza da tarde e a degradação da morte.  

b) 

 

10. c 

O texto da alternativa é informativo e, por isso, configura a função referencial da linguagem. 

11. d 

O texto mistura as funções emotiva e referencial da linguagem para informar acerca da situação do tietê 

e mobilizar a população e chamar atenção das autoridades para o problema. 

12. a 

Há, nos trechos, referência, através da escrita, ao próprio atode escrever. A isso, dá-se o nome de função 

metalinguística da linguagem. 

13. b 

As abreviaturas permitem uma maior dinamicidade na comunicação pela internet 

14. b 

O autor está se expondo em sua escrita, está evidenciando sua subjetividade ao explicar o porquê de, 

naquele dia, não escrever um determinado tipo de texto. Por isso, a função predominante é a emotiva. 

15. e 

O foco do texto é a transmissão de infromações acerca da biosfera, caracterizando a função referencial 

da linguagem. 
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Questão contexto 
 

O texto apresenta a linguagem referencial predominante, junto da função poética, pois se aproxima de 

uma linguagem jornalística/ informativa. 


