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Como você sabe, dependendo do objetivo do texto, o
locutor/emissor utilizará uma determinada linguagem, ou a
predominância dela, que pode ter a função: emotiva, apelativa,
referencial, fática, poética e/ou metalinguística. Essas funções
estão presentes na comunicação e se relacionam com os
elementos dos atos comunicativos (locutor, interlocutor,
mensagem, código, canal e contexto).

Leia os primeiros parágrafos de um conto, atentando para a função da
linguagem expressa nele.
Por amor a Ouro Preto
Todos os que amam o Brasil devem neste momento unir sua voz à do
poeta Carlos Drummond de Andrade e a quantos porventura, antes
dele, tenham levantado um apelo em favor de Ouro Preto, ameaçada
de desabamento por muitas causas, provavelmente ainda remediáveis.
Ouro Preto não é um caso mineiro, mas um caso nacional. Por isso,
não só os de Minas, mas os de todos os pontos do país devem estar
voltados para essa tradicional cidade que parece não ter conquistado,
com a sua glorificação de cidade-museu, os meios adequados à
necessária preservação da sua própria existência.
[...]
MEIRELES, Cecília. Crônicas de viagem: obra em prosa. vol. 3. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. p.287.

1. Nesse trecho da crônica, o interlocutor/leitor percebe a intenção da autora ao
manifestar-se sobre a situação de Ouro Preto. Para isso, ela usa a linguagem
com função
a) expressiva ou emotiva.
b) conotativa ou apelativa.
c) referencial.

2. A função por você escolhida na questão anterior tem como característica:
a) informar o interlocutor sobre o assunto, de forma essencialmente objetiva, limitando-se à
expressão dos fatos, sem que constem opiniões do emissor.
b) convencer o interlocutor acerca de algo, persuadindo-o, ou influenciá-lo de alguma forma.
c) expressar sentimentos, impressões, opiniões e julgamentos do locutor, de modo subjetivo,
com utilização de metáforas e recursos expressivos para revelar o “eu” que fala ao mundo.

Veja o que diz esse trecho de texto sobre Ouro Preto, Minas Gerais, prestando
atenção à função da linguagem nele evidenciada.
A CIDADE DE OURO PRETO
A cidade

Localizada na região Central de Minas Gerais, a cidade de Ouro Preto
reúne o maior e mais importante acervo da arquitetura e da arte do
período colonial de todo o Brasil. Em meio ao casario dos séculos 17 e
18, construído nas ladeiras de uma região montanhosa, erguem-se 13
igrejas monumentais, com altares banhados a ouro e imagens sacras,
nos estilos barroco e rococó. Pelo seu porte e conservação, Ouro
Preto foi uma das primeiras cidades escolhidas no mundo para ser
Patrimônio da Humanidade, em 1980, pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).
[...]
Disponível em: https://www.mg.gov.br/conteudo/conheca-minas/turismo/cidade-de-ouro-preto Acesso em 29 jul. 2020

3. Nesse texto, o locutor/emissor usa a linguagem com função
a) expressiva ou emotiva.
b) conotativa ou apelativa.
c) Referencial.

4. A função por você escolhida na questão anterior tem como característica:
a) informar o interlocutor sobre o assunto, de forma essencialmente objetiva,
limitando-se à expressão dos fatos, sem que constem opiniões do emissor.
b) convencer o interlocutor acerca de algo, persuadindo-o, ou influenciá-lo de
alguma forma.
c) expressar sentimentos, impressões, opiniões e julgamentos do locutor, de
modo subjetivo, com utilização de metáforas e recursos expressivos para
revelar o “eu” que fala ao mundo.

Agora, leia este poema de Carlos Drummond de Andrade:
Lira Itabirana
I

O Rio? É doce.A Vale?
Amarga.Ai, antes fosseMais
leve a carga.

II

Entre estataisE
multinacionais,Quantos ais!

III

A dívida interna.A dívida externaA
dívida eterna.

IV

Quantas toneladas exportamosDe
ferro?Quantas lágrimas
disfarçamosSem berro?
Carlos Drummond de Andrade. Publicado em 1984 no jornal Cometa Itabirano

Disponível em: http://centroloyola.org.br/revista/bagagem/um-poema/833-lira-itabirana Acesso em 29 jul. 2020

5. Nesse texto, o locutor/emissor usa a linguagem com função
a) expressiva ou emotiva.
b) conotativa ou apelativa.
c) referencial.
6. A função por você escolhida na questão anterior tem como característica:
a) informar o interlocutor sobre o assunto, de forma essencialmente objetiva,
limitando-se à expressão dos fatos, sem que constem opiniões do emissor.
b) convencer o interlocutor acerca de algo, persuadindo-o, ou influenciá-lo de
alguma forma.
c) expressar sentimentos, impressões, opiniões e julgamentos do locutor, de
modo subjetivo, com utilização de metáforas e recursos expressivos para
revelar o “eu” que fala ao mundo.

A função da linguagem tem tudo a ver com o gênero textual, com a sua
intencionalidade, com o campo onde ele atua, com o interlocutor.
Leia o fragmento de texto abaixo, percebendo a função da linguagem
aqui.
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais integra Programa Vale Música

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais passará a integrar, a
partir de julho, o Programa Vale Música. A iniciativa da Vale visa
a incentivar a música de concerto no Brasil através de intercâmbio
musical que conecta crianças e adolescentes de escolas públicas às
maiores orquestras do país. Em 2019, o Programa atendeu cerca de
1.000 alunos com programas de formação, residência e encontros
musicais nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso
do Sul e Pará.
[...]
Disponível em: http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Paginas/orquestra-filarmonica-de-minas-geraisintegra-programa-vale-musica.aspx Acesso em 29 jul. 2020.

7. Qual a função da linguagem utilizada nesse texto?
a) Expressiva ou emotiva.
b) Conotativa ou apelativa.
c) Referencial.

8. Justifique sua escolha anterior, de acordo com seus conhecimentos.
GABARITO
1. b / 2. b / 3. c / 4. a / 5. a / 6. c / 7. c
8. Função referencial, porque é centrada no contexto, no assunto da mensagem. A intenção do
emissor é informar sobre o referente, sobre o assunto, de forma objeFva, limitando-se à expressão
dos fatos, uma vez que se trata de uma noKcia.

Abaixo, algumas sugestões de sites que apresentam questões de vestibulares e do Enem
sobre “funções da linguagem”.
https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-funcoes-linguagem.htm
https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-funcoes-da-linguagem/
https://beduka.com/blog/exercicios/portugues-exercicios/exercicios-sobre-funcoes-da-linguagem/

