


Função Cognitiva / Referencial / Denotativa /Informativa

É a função que ocorre quando o destaque é dado ao REFERENTE , ou seja, ao 
contexto, ao assunto. 

As principais características desse tipo de texto são:

✓Objetividade- linguagem direta, precisa, denotativa;

✓Clareza nas ideias;

✓Finalidade é traduzir a realidade, tal como ela é;

✓Presença predominante em textos informativos, jornalísticos, textos didáticos,
científicos; mapas, gráficos, legendas, recursos representativos.
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De acordo com os dados facultados pela Polícia Militar, sobe
para 12 o número de vítimas em estado grave após o confronto
entre as equipes de futebol nesta quarta-feira, entre as quais 3
mulheres."
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Ex.:



Função Metalinguística
É caracterizada pelo uso da metalinguagem, ou seja, a linguagem que
refere-se a ela mesma. Dessa forma, o emissor explica um código utilizando
o próprio código.

Ex.: Um texto que descreva sobre a linguagem textual ;

Ex.: Um documentário cinematográfico que fala sobre a linguagem do
cinema.
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https://www.todamateria.com.br/metalinguagem/


Personagem de quadrinhos falando sobre ele mesmo nos 
quadrinhos 
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Ex.:



FUNÇÃO FÁTICA

Tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação de modo que o
mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Aqui, o
foco reside no canal de comunicação.
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Onde se usa a função fática:
cumprimentos;
saudações;
conversas telefônicas.

Exemplos da função fática:
Alô! Alô?
Bom dia!
Não é mesmo?
Sei...
Hum... hum...
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FUNÇÃO POÉTICA

É a que transmite uma mensagem elaborada, formalmente estruturada, com as
palavras cuidadosamente selecionadas para produzir um resultado estético. A
ênfase dada à própria mensagem.

8



Ex.:

"O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente."

Fernando Pessoa
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Dica
• É importante ressaltar que, em um mesmo

texto, pode coexistir mais de uma função. Isso,
depende da intenção do emissor ao elaborar a
mensagem.
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1. (Enem-2014)
O telefone tocou.
— Alô? Quem fala?
— Como? Com quem deseja falar?
— Quero falar com o sr. Samuel Cardoso.
— É ele mesmo. Quem fala, por obséquio?
— Não se lembra mais da minha voz, seu 
Samuel?
Faça um esforço.
— Lamento muito, minha senhora, mas 
não me lembro. Pode dizer-me de quem se 
trata?
(ANDRADE, C. D. Contos de aprendiz. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 1958.)

Pela insistência em manter o contato 
entre o emissor e o receptor, 
predomina no texto a função
a) metalinguística.
b) fática.
c) referencial.
d) emotiva.
e) conativa.
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A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, divide-se 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.
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2. As funções da linguagem configuram-se num importante fenômeno semiológico.
Considerando-se os trechos a seguir: “Precisa de quê” (linha 06); “Continue” (linha
10) e “Não chora, morena, que eu volto” (linha 11), assinale a opção que apresenta
corretamente e respectivamente as funções da linguagem neles expressas.

A. Fática, conativa e emotiva.

B. Referencial, poética e metalinguística.

C. Referencial, metalinguística e poética.

D. Referencial, conativa e emotiva.

E. Fática, metalinguística e poética.
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Questão 3

Segundo Chalhub (1990, p. 49), "uma mensagem de nível metalinguístico
implica que a seleção operada no código combine elementos que retornem
ao próprio código. É necessário observar que o termo código sai do seu
território linguístico e assume, livremente, conotações mais amplas – aliada
à noção de linguagem.”

A esse respeito, leia os textos a seguir.
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Texto I Texto II
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Texto III Texto IV

É correto afirmar que o texto que NÃO 
representa especificamente a função 
metalinguística da linguagem está 
exemplificado em

A. I.       B. II.      C. III.      D. IV.     E. I e II
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4. Levando em consideração a estrutura
linguística do TEXTO II, observa-se que a
função da linguagem predominante é

A. conativa.
B. metalinguística.
C. poética.
D. referencial.
E. emotiva.
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“Transmite uma informação objetiva sobre a realidade. Dá prioridade aos dados
concretos, fatos e circunstâncias. É a linguagem característica das notícias de jornal,
do discurso científico e de qualquer exposição de conceitos. Coloca em evidência o
assunto ao qual a mensagem se refere”.

5. Está se falando da função de linguagem:

A. expressiva

B. apelativa

C. fática

D. referencial

E. metalinguística
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