


Fática: o objetivo é apenas estabelecer, manter ou prolongar o contato
(através do canal) com o receptor: As expressões usadas nos cumprimentos,
ao telefone e em outras situações apresentam este tipo de função.

Ex.:  — Como vai, Maria? 

— Vou bem. E você? 
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Metalinguística: o objetivo é o uso do código para explicar o próprio 
código. 
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Poética: Encontra-se centrada na elaboração da mensagem. Há um certo
cuidado por parte do emissor ao elaborar a mensagem, no intuito de
selecionar as palavras e recombiná-las de acordo com seu propósito.

Características

✓Preocupação com a mensagem e a forma como ela é transmitida.

✓Palavras usadas em sentido conotativo, ou figurado.

✓Utilização de figuras de linguagem.
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1. A importância da preservação do meio ambiente para a saúde é ressaltada pelos
recursos verbais e não verbais utilizados nessa propaganda da SOS Mata Atlântica.
No texto, a relação entre esses recursos

A) condiciona o entendimento das ações da SOS Mata Atlântica.

B) estabelece contraste de informações na propaganda.

C) é fundamental para a compreensão do significado da mensagem.

D) oferece diferentes opções de desenvolvimento temático.

E) propõe a eliminação do desmatamento como suficiente para a preservação

ambiental.
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2. Enem - 2016

Na campanha publicitária, há uma tentativa de sensibilizar o público-alvo, visando levá-lo 
à doação de sangue. Analisando a estratégia argumentativa utilizada, percebe-se que

A) a exposição de alguns dados sobre a jovem procura provocar compaixão, visto que, em 
razão da doença, ela vive de maneira diferente dos demais jovens de sua idade.

B) a campanha defende a ideia de que, para doar, é preciso conhecer o doente, 
considerando que foi preciso apresentar a jovem para gerar identificação.

C) o questionamento seguido da resposta propõe reflexão por parte do público-alvo, visto 
que o texto critica a prática de escolher para quem doar.

D) as escolhas verbais associadas à imagem parecem contraditórias, pois constroem uma 
aparência incompatível com a de uma jovem doente.

E) a campanha explora a expressão da jovem a fim de gerar comoção no leitor, levando-o a 
doar sangue para as pessoas com leucemia.

8


