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A frase abaixo foi extraída de um anúncio que “vende” produto para pele:
Hoje você é uma uva.
Mas cuidado, uva passa.
(Revista Cláudia, ago.1996)

1. Em qual sentido a palavra UVA foi utilizada no texto?
R:
2. Comente o duplo sentido que recai sobre a expressão ‘uva passa’:
R:
3. Quem são o EMISSOR e o RECEPTOR desse texto?
R:
4. Qual foi o CÓDIGO e o CANAL utilizado para envio da mensagem?
R:
5. Qual foi o REFERENTE da mensagem?
a) (    ) Juventude     b) (    ) Velhice    c) (    ) Rejuvenescimento 
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A frase abaixo foi extraída de um anúncio que “vende” produto para pele:
Hoje você é uma uva.
Mas cuidado, uva passa.
(Revista Cláudia, ago.1996)

1. Em qual sentido a palavra UVA foi utilizada no texto?
R: SENTIDO DE JUVENTUDE/FRESCOR
2. Comente o duplo sentido que recai sobre a expressão ‘uva passa’:
R:REFERE-SE TANTO A UMA MODALIDADE DE UVA QUANTO AO ENVELHECIMENTO.
3. Quem são o EMISSOR e o RECEPTOR desse texto?
R: EMISSOR: ANUNCIANTE DO PRODUTO DE PELE   RECEPTOR: PÚBLICO JOVEM E ADULTO
4. Qual foi o CÓDIGO e o CANAL utilizado para envio da mensagem?
R: CÓDIGO: PORTUGUÊS  CANAL: TEXTO PUBLICITÁRIO
5. Qual foi o REFERENTE da mensagem?
a) (    ) Juventude     b) (    ) Velhice    c) (  X ) Rejuvenescimento 
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Em todo processo de comunicação, a
linguagem é expressa de acordo com a função
que se deseja enfatizar. No momento em que
se estabelece uma comunicação verbal, um
dos elementos da comunicação acaba
prevalecendo e determinando a função da
linguagem.

Há seis funções da linguagem:

EMOTIVA, REFERENCIAL, APELATIVA, FÁTICA,
METALINGUÍSTICA E POÉTICA, uma para cada
elemento da comunicação.

FUNÇÕES DA LINGUAGEM

FUNÇÃO REFERENCIAL
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1. FUNÇÃO EMOTIVA (OU EXPRESSIVA)

Na função emotiva, a ênfase é dada ao
EMISSOR. Observa-se o envolvimento pessoal
do emissor, que comunica sentimentos,
inquietações, emoções, avaliações e opiniões
centradas na expressão do “EU”, do seu mundo
interior. O texto poético ou pessoais
representam essa função.

2. FUNÇÃO REFERENCIAL (OU DENOTATIVA)

Ocorre quando o destaque é o REFERENTE, ou
seja, o ASSUNTO ou TEMA. A intenção do
emissor é transmitir informações sobre o
referente. Os textos científicos, jornalísticos e
didáticos representam exemplos dessa função
da linguagem.
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3. FUNÇÃO APELATIVA (OU CONATIVA)

A ênfase é sobre o RECEPTOR. A finalidade
da mensagem é persuadir o receptor. Os
melhores exemplos são os textos
publicitários, pois visam envolver o leitor,
influenciar seu comportamento e seduzi-lo
com uma mensagem persuasiva.

4. FUNÇÃO FÁTICA (OU DE CONTATO)

Na função fática, enfatiza-se o CANAL de
comunicação ou de contato. A intenção é iniciar
um contato por meio de cumprimentos (“Olá”,
“Como vai?”, “Bom dia”) ou de uma abordagem
coloquial objetiva e rápida.
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5. FUNÇÃO METALINGUÍSTICA

Tem como fator essencial o próprio CÓDIGO.
A finalidade é referir-se à própria linguagem.
Por exemplo poema sobre poesia, filme
sobre cinema, verbetes de dicionários e
texto que estude e analise outros textos.

6. FUNÇÃO POÉTICA

Ocorre quando se enfatiza a mensagem ou o
texto, quando é trabalhada a própria forma
da linguagem. A ênfase recai sobre a
construção do texto, a seleção e a disposição
de palavras no texto. Essa função é mais
encontrada em poemas, mas aparece
também em textos publicitários, em prosa e
em outros.
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01. Qual é a função da linguagem predominante 
na charge?

A) função conativa.
B) função metalinguística.
C) função fática.
D) função poética.
E) função emotiva.

02. Qual a mensagem que fica implícita no texto?
R:
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01. Qual é a função da linguagem predominante 
na charge?

A) função conativa.
B) função metalinguística.
C) função fática.
D) função poética.
E) função emotiva.

02. Qual a mensagem que fica implícita no texto?
R: Que o ladrão comum está recuperando o que  
ladrão famoso roubou. 
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TEXTO LITERÁRIO E TEXTO NÃO LITERÁRIO

TEXTO LITERÁRIO apresenta uma linguagem com sentido conotativo. Os fatos tem caráter
ficcional: não fazem parte da realidade e são apresentados de forma subjetiva.

CONOTAÇÃO é o emprego de uma palavra ou expressão no sentido figurado. A significação
é ampliada ou modificada subjetivamente, e o sentido é entendido ou esclarecido pelo
contexto.

TEXTO NÃO LITERÁRIO apresenta uma linguagem com sentido denotativo. As palavras não
assumem tantos significados como no texto literário. Os fatos fazem parte da realidade e
são apresentados de forma objetiva.

DENOTAÇÃO é o emprego de uma palavra ou expressão no sentido literal. A significação é
atribuída de modo objetivo.
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POEMA TIRADO DE UMA NOTÍCIA DE 
JORNAL

João Gostoso era carregador de feira livre e 
morava no morro da Babilônia num barraco 
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.

MANUEL BANDEIRA

JOVEM MORRE AFOGADO NA LAGOA DOS 
FREITAS
26/02/2012
A região Sul registrou mais uma morte por
afogamento neste domingo.
Humberto Rodrigues, de 23 anos, morador de
Içara, morreu durante a tarde, quando tomava
banho com a namorada na Lagoa dos Freitas.
Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de
Criciúma foram acionados por volta das
16h30min.
Ao chegar à lagoa, foram informados pela
namorada da vítima sobre o local onde o
rapaz desapareceu.

A Tribuna
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TEXTO I
LARGADO ÀS TRAÇAS
Zé Neto e Cristiano

Meu orgulho caiu
Quando subiu o álcool
Ai deu ruim pra mim
E pra piorar
Tá tocando um modão de arrastar
O chifre no asfalto (...)
Vou beijando esse copo
Abraçando as garrafas
Solidão é companheira
Nesse risca faca
Enquanto "cê" não volta
Eu tô largado às traças
Maldito sentimento
Que nunca se acaba...

TEXTO II
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1. Sobre a relação intertextual julgue as afirmativas em V, verdadeiras, ou F, falsas:

A) ( ) O texto I informar sobre o real, por isso adota uma linguagem carregada de sentidos,
configurando o texto literário.

B) ( ) No texto II, de expressão não-literária, o autor informa o leitor sobre uma realidade
subjetiva que existe nas frases de letreiros e placas de caminhão.

C) ( ) O texto I parte de palavras do domínio comum – álcool, chifre, traças – e vai ampliando
seu potencial significativo, explorando recursos linguísticos para estabelecer um paralelo
entre real significado e o sentido figurado – uma vida dura, amarga e triste.

D) ( ) O texto I, a expressão literária desconstrói hábitos de linguagem, baseando sua
recriação no aproveitamento de novas formas de dizer.

E) ( ) O texto II não é literário porque, diferentemente do literário, parte de um aspecto da
realidade, e não da imaginação.
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1. Sobre a relação intertextual julgue as afirmativas em V, verdadeiras, ou F, falsas:

A) ( F ) O texto I informar sobre o real, por isso adota uma linguagem carregada de sentidos,
configurando o texto literário.

B) ( F ) No texto II, de expressão não-literária, o autor informa o leitor sobre uma realidade
subjetiva que existe nas frases de letreiros e placas de caminhão.

C) ( V ) O texto I parte de palavras do domínio comum – álcool, chifre, traças – e vai
ampliando seu potencial significativo, explorando recursos linguísticos para estabelecer um
paralelo entre o real significado e o sentido figurado – uma vida dura, amarga e triste.

D) ( V ) O texto I, a expressão literária desconstrói hábitos de linguagem, baseando sua
recriação no aproveitamento de novas formas de dizer.

E) ( V ) O texto II não é literário porque, diferentemente do literário, parte de um aspecto da
realidade, e não da imaginação.



15



16

O TEXTO DISSERTATIVO


