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FUNÇÕES DA LINGUAGEM

RUÍDO É A FALHA NA COMUNICAÇÃO

A comunicação só acontece mediante o entendimento da 

mensagem pelo interlocutor.
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FUNÇÕES DA LINGUAGEM

Função referencial ou 

denotativa

O objetivo do emissor é

traduzir a realidade visando

à informação.

Sua predominância atém-se a

textos científicos, técnicos

ou didáticos, alguns gêneros

do cotidiano jornalístico,

documentos oficiais e

correspondências comerciais.

AS FUNÇÕES DA LINGUAGEM SÃO: 
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FUNÇÕES DA 

LINGUAGEM

Função emotiva ou 

expressiva

Quando há um envolvimento

pessoal do emissor, que

comunica seus

sentimentos, emoções,

inquietações e opiniões

centradas na expressão do

próprio “EU”.
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Função apelativa

A ênfase está diretamente

vinculada ao receptor, na

qual o discurso visa

persuadi-lo, convencê-lo

a assumir um determinado

comportamento.

FUNÇÕES DA 

LINGUAGEM
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Função fática

O objetivo é testar o

canal de comunicação, para

ter certeza de que a

mensagem está sendo

recebida e compreendida

pelo receptor.

FUNÇÕES DA 

LINGUAGEM
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Função metalinguística

Quando o uso do código

tem por finalidade

explicar o próprio

código.

FUNÇÕES DA 

LINGUAGEM
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Função poética

A ênfase encontra-se na

elaboração da mensagem,

no intuito de selecionar

as palavras e recombiná-

las de acordo com seu

propósito.

https://www.youtube.com/watch?v=tQcj7R2Roo0

FUNÇÕES DA 

LINGUAGEM
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ENEM–2018 - QUESTÃO 1

Deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema e

teatros para curtir, em maior intensidade, as atrações em

cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo Whatscine,

recém-chegado ao Brasil e disponível para os sistemas

operacionais iOS (Apple) ou Android (Google). Ao ser

conectado à rede wi-fí de cinemas e teatros, o app

sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no

palco com o espetáculo em andamento: o usuário, então, pode

ouvir a narração em seu celular.

O programa foi desenvolvido por pesquisadores da

Universidade Carlos III, em Madri. “Na Espanha, 200 salas de

cinema já oferecem o recurso e filmes de grandes estúdios já

são exibidos com o recurso do Whatscine!”, diz o brasileiro

Luis Mauch, que trouxe a tecnologia para o país. “No Brasil,

já fechamos parceria com a São Paulo Companhia de Dança para
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01. Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com

a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções

diferentes. Nesse fragmento, predomina a função referencial da

linguagem, porque há a presença de elementos que

a) buscam convencer o leitor, incitando o uso do aplicativo.

b) definem o aplicativo, revelando o ponto de vista da autora.

c) evidenciam a subjetividade, explorando a entonação emotiva.

d) expõem dados sobre o aplicativo, usando linguagem

denotativa.

e) objetivam manter um diálogo com o leitor, recorrendo a uma

indagação.
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PRATICANDO 
ENEMALÉM DA PROVA DE LINGUAGENS ONDE MAIS EU PODERIA APLICAR ESSE 

CONHECIMENTO?

GABARITO ENEM / 2018 / PRIMEIRO 
DIA / CADERNO AZUL/ QUESTÃO DE 
CIÊNCIAS HUMANAS/ ASSUNTO: 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, USO DA 
FUNÇÃO APELATIVA.

QUESTÃO 87
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02. O anúncio publicitário da década de 1940 reforça os 

seguintes estereótipos atribuídos historicamente a uma 

suposta natureza feminina:

a) Pudor inato e instinto maternal.

b) Fragilidade física e necessidade de aceitação.

c) Isolamento social e procura de autoconhecimento.

d) Dependência econômica e desejo de ostentação.

e) Mentalidade fútil e conduta hedonista.
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01.
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.
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02.

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.)

02. 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.
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