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 ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe

 ATIVIDADE PARA CASA
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ELEMENTOS DA COMUNICAÇÃO
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 Funções da linguagem são as formas como cada indivíduo organiza sua fala
dependendo da mensagem que se quer transmitir.

 As funções da linguagem são seis: função referencial, função emotiva,
função poética, função fática, função conativa e função
metalinguística.

 Cada uma delas é utilizada com diferentes intenções e embora haja uma função
que predomine, vários tipos de linguagem podem estar presentes num mesmo
texto.

FUNÇÕES DA LINGUAGEM
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FUNÇÃO REFERENCIAL
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A função referencial ou função denotativa é uma das seis funções da

linguagem mais utilizadas no cotidiano. Ela se caracteriza pela mensagem centrada

naquilo de que se fala (referente / assunto). Com o compromisso com o caráter

informativo da mensagem, a função referencial tem por objetivo informar,

notificar, referenciar, anunciar e indicar.

Também chamada de função informativa, a função referencial ou

denotativa centra-se na necessidade de transmitir ao interlocutor informações de

maneira direta e objetiva, evitando o discurso literário, presente em outras funções,

como a função poética e a função emotiva.



FUNÇÃO REFERENCIAL
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FUNÇÃO REFERENCIAL
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REFERENCIAL

 Ênfase no referente
(assunto)

 Uso da 3ª pessoa
 Ordem direta
 Linguagem direta,

objetiva, concisa
 Imparcialidade
 Informa, cientifica

“Com a criação de empregos formais em 2018,
o Brasil fechou o ano com um estoque de 38,39 milhões
de empregos formais existentes. No fim de 2017, o saldo
de empregos formais estava em 37,86 milhões de
vagas. O resultado de 2018 representa o estoque mais
alto, registrado no fim do ano, desde 2015 - quando
39,20 milhões de pessoas ocupavam empregos com
carteira assinada. Somente em dezembro de 2018,
porém, houve fechamento de vagas. Esse é um mês
que tradicionalmente há demissões de trabalhadores
com carteira assinada. Em dezembro do ano passado,
foram fechadas 334.462 vagas formais. [...]"

Trecho de reportagem do G1
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REFERENCIAL

 Ênfase no referente
(assunto)

 Uso da 3ª pessoa
 Ordem direta
 Linguagem direta,

objetiva, concisa
 Imparcialidade
 Informa, cientifica
 Teses, textos jornalísticos e

científicos
Modelo de correspondência
empresarial

“Confirmamos o recebimento de uma
reivindicação de depósito no valor de R$3.000,00
(três mil reais) referente ao mês de janeiro.
Informamos-lhe que o valor mencionado foi
depositado no dia 2 de fevereiro, na agência
0004, conta corrente 1503, Banco Empresarial. Por
favor, solicitamos que o Sr. verifique o extrato
bancário e nos confirme o pagamento. Pedimos
desculpas por não termos realizado o pagamento
anteriormente, mas não tínhamos as informações
sobre a nova conta bancária.”
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10

REFERENCIAL

 Ênfase no referente
(assunto)

 Uso da 3ª pessoa
 Ordem direta
 Linguagem direta,

objetiva, concisa
 Imparcialidade
 Informa, cientifica
 Teses, textos jornalísticos e

científicos



FUNÇÃO REFERENCIAL
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LINGUAGEM DENOTATIVA

VISA A INFORMAR

IMPARCIALIDADE

CONCISÃO

OBJETIVIDADE

CLAREZA

VERBOS E PRONOMES EM 
3ª PESSOA



FUNÇÃO METALINGUÍSTICA
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A principal característica da função metalinguística da linguagem é o foco no

código, o qual é utilizado para explicar, analisar e refletir sobre o próprio código.

Esse conceito tem grandes aplicações no dia a dia.

Além dessas situações cotidianas, a função metalinguística pode estar presente,

também, em obras artísticas, não somente nas literárias – como em poesias – mas

também em outros tipos, como quadros, filmes, fotografias etc.
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METALINGUÍSTICA

 Ênfase no código
 Funcionamento da

língua
 Explicações, análises
 Mecanismos

linguísticos
 Ênfase nos processos

produtivos



FUNÇÃO METALINGUÍSTICA
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Procura da poesia

Não faças versos sobre acontecimentos.
Não há criação nem morte perante a poesia.
Diante dela, a vida é um sol estático,
não aquece nem ilumina.
As afinidades, os aniversários, os incidentes 
pessoais não contam.
Não faças poesia com o corpo,
esse excelente, completo e confortável corpo, 
tão infenso à efusão lírica.

Carlos Drummond de Andrade.

CÓDIGO EXPLICA O 
PRÓPRIO CÓDIGO

Fernando Pessoa.

Poema fala sobre o “fazer
poético”
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Vincent Van Gogh. Autorretrato

M. C. Eisher

ÊNFASE NOS PROCESSOS 
PRODUTIVOS
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FUNÇÃO FÁTICA
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A função fática da linguagem é responsável por conferir o funcionamento

adequado do canal de comunicação. Em alguns casos, a principal preocupação do

emissor é manter contato com o destinatário e, para isso, testa o canal com frases do

tipo: “entende”, “você está aí”, “veja bem”, “olha” etc.

Além da preocupação em verificar a eficiência da comunicação, essa função

cria uma espécie de vínculo solidário entre os falantes. Isso acontece quando você

estabelece um diálogo com alguém para deixar o ambiente mais agradável,

ainda que você não conheça seu interlocutor.



FUNÇÃO FÁTICA
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FÁTICA

 Ênfase no contato (canal)
 Diálogo
 Perguntas
 Teste do canal
 Promove a interação

entre as pessoas do
discurso

 Usada no início, meio e
final de conversas

Um telefone toca num fim de tarde, começo de noite . . .

* Alô?
* Pronto.
Ele: - Voz estranha... Gripada?
Ela: - Faringite.
Ele: - Deve ser o sereno. No mínimo tá saindo todas as 
noites pra badalar.
Ela: - E se estivesse? Algum problema?
Ele: - Não, imagina! Agora, você é uma mulher livre.
Ela: - E você? Sua voz também está diferente. Faringite?
Ele: - Constipado.
Ela: - Constipado? Você nunca usou esta palavra na vida.
Ele: - A gente aprende. [...]

VERISSIMO, L. F. Um telefone toca num fim de tarde.
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DAVIS, J. Garfield. Disponível em: https://deposito-de-tirinhas.tumblr.com. Acesso em: 31 ago.
2020.

https://deposito-de-tirinhas.tumblr.com/


FUNÇÃO CONATIVA ou APELATIVA
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A função conativa ou apelativa busca convencer o interlocutor e fazer

com que ele tenha determinado tipo de comportamento, pensamento ou atuação.

Presente em livros didáticos, manuais, livros de autoajuda, textos

publicitários, essa função procura convencer o leitor, dar conselhos ou ordens;

logo, sua finalidade é focar o discurso de modo que incite a atuação do

interlocutor.
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CONATIVA

 Entonação apelativa
 Uso de verbos no imperativo
 Emprego de vocativos
 Uso do pronome VOCÊ
 Uso explícito de argumentos
 Emprego da ambiguidade
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“Tu és um indivíduo entre
outros 6 bilhões e 400 milhões de
indivíduos compondo uma única
espécie dentre outras 3 milhões de
espécies já classificadas que vive em
um planetinha que gira em torno de
uma estrelinha que é uma entre
outras 100 bilhões de estrelas
compondo uma única galáxia entre
outras 200 bilhões de galáxias num
dos universos possíveis que de tanto
se expandir um dia irá desaparecer..."

Mário Sérgio Cortella

Horóscopo



QUESTÃO 1

Coçar e comer é só começar. Conversar e escrever também.
Na fala, antes de iniciar, mesmo numa livre conversação, é necessário quebrar o gelo. Em nossa civilização
apressada, o “bom dia”, o “boa tarde, como vai?” já não funcionam para engatar conversa. Qualquer
assunto servindo, fala-se do tempo ou de futebol. No escrever também poderia ser assim, e deveria haver
para a escrita algo como conversa vadia, com que se divaga até encontrar assunto para um discurso
encadeado. Mas, à diferença da conversa falada, nos ensinaram a escrever e na lamentável forma
mecânica que supunha texto prévio, mensagem já elaborada. /.../

(MARQUES, M.O. Escrever é Preciso, Ijuí, Ed. UNIJUÍ, 1997, p. 13)

Observe a seguinte afirmação feita pelo autor: “Em nossa civilização apressada, o “bom dia”, o “boa
tarde” já não funcionam para engatar conversa. Qualquer assunto servindo, fala-se do tempo ou de
futebol.” Ela faz referência à função da linguagem cuja meta é “quebrar o gelo”. Trata-se da função

A) emotiva.
B) referencial.
C) fática.
D) conativa.
E) poética.
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Em muitos contextos de interação social, a
comunicação pode não ocorrer por
inúmeras razões. Essa falha é retratada,
em alguns textos, por meio da função
fática da linguagem. Na charge acima, o
autor, ao utilizar essa função, pretende

A. incentivar o uso de celulares como meio eficaz
de comunicação.

B. orientar sobre o uso de aparelhos eletrônicos
para efetivar a comunicação.

C. mostrar a ineficácia da comunicação no
universo on-line.

D. criticar o excesso de comunicação no universo
on-line.

E. valorizar o universo on-line para a realização
da comunicação.

Disponível em: https://sirlanney.tumblr.com/. Acesso em:
31 ago. 2020.

QUESTÃO 2

https://sirlanney.tumblr.com/

