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COMPETÊNCIA DE ÁREA 6 - Compreender e usar os
sistemas simbólicos das diferentes linguagens como
meios de organização cognitiva da realidade pela
constituição de significados, expressão, comunicação e
informação.
HABILIDADE 19 - Analisar a função da linguagem
predominante nos textos em situações específicas de
interlocução.
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ELEMENTOS DA COMUNICAÇÃO
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Emotiva
• Subjetividade
• Conotação
• Sentimentos e emoções

Conativa
• Imperativos
• Persuasão
• Recursos linguísticos e expressivos
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Metalinguística
• Funcionamento da língua
• Mecanismos linguísticos
• Ênfase nos processos
produtivos

Fática
•
•
•
•

Contato
Diálogo
Perguntas
Teste do canal
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Referencial
• Imparcialidade
• Objetividade
• Unilateralidade
• Informação

Poética
• Seleção vocabular
• Conotação
• Ênfase na forma
• Eixo verbivocovisual

7

QUESTÃO 1 [C6H19 - ADAPTADO]
Sentimental
1 Ponho-me a escrever teu nome
com letras de macarrão.
No prato, a sopa esfria, cheia de escamas
4 e debruçados na mesa todos contemplam
esse romântico trabalho.
Desgraçadamente falta uma letra,
7 uma letra somente para acabar teu nome!
— Está sonhando? Olhe que a sopa esfria!
10 Eu estava sonhando...
E há em todas as consciências este cartaz amarelo: "Neste país é proibido sonhar."
ANDRADE, C. D. Seleta em Prosa e Verso. Rio de Janeiro: Record, 1995.
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QUESTÃO 1 [C6H19 - ADAPTADO]
Com base na leitura do poema, a respeito do uso e da predominância das funções da
linguagem no texto de Drummond, infere-se que

A) na primeira estrofe, o poeta constrói uma linguagem centrada na amada, receptora da
mensagem, mas, na segunda, ele deixa de se dirigir a ela e passa a exprimir o que sente.
B) por meio dos versos "Ponho-me a escrever teu nome" (v.1) e "esse romântico trabalho"
(v.5), o poeta faz referências ao seu próprio ofício: o gesto de escrever poemas líricos.
C) no verso "Neste país é proibido sonhar." (v. 12), o poeta abandona a linguagem poética
para fazer uso da função referencial, informando sobre o conteúdo do "cartaz amarelo"
(v.11) presente no local.
D) em "Eu estava sonhando..." (v. 10), o poeta demonstra que está mais preocupado em
responder à pergunta feita anteriormente e, assim, dar continuidade ao diálogo com seus
interlocutores do que em expressar algo sobre si mesmo.
E) a linguagem essencialmente poética que constitui os versos "No prato, a sopa esfria, cheia
de escamas e debruçados na mesa todos contemplam" (v.3 e 4) impede o leitor de
reconhecer no texto dados constitutivos de uma cena realista.
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QUESTÃO 2 [C6H19]
A QUESTÃO É COMEÇAR
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. /.../

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.

(MARQUES, M.O. Escrever é Preciso, Ijuí, Ed. UNIJUÍ, 1997, p. 13)
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QUESTÃO 3 [C6H19]
A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide
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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QUESTÃO 4 [C6H19]
Nova Poética
Vou lançar a teoria do poeta sórdido.
Poeta sórdido:
Aquele em cuja poesia há a marca suja da vida.
Vai um sujeito,
Saí um sujeito de casa com a roupa de brim branco
[muito bem engomada, e
na primeira esquina passa um
[caminhão, salpica-lhe o
paletó ou a calça de uma nódoa de lama:
É a vida
O poema deve ser como a nódoa no brim:
Fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero [...]

As funções de linguagem
predominantes no texto são:

A) Poética e metalinguística.
B) Conativa e referencial.
C) Referencial e emotiva.
D) Metalinguística e conativa.
E) Emotiva e referencial.

Manuel Bandeira
Disponível em: https://www.pensador.com/frase/MTQxMzk1Mg/. Acesso em: 13 dez. 2017.
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QUESTÃO 5 [C6H19 - ENEM]
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.
E) o enunciador tem como objetivo principal a
manutenção da comunicação.
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QUESTÃO 6 [C6H19 - ENEM]
Canção do vento e da minha vida

O vento varria as folhas,
O vento varria os frutos,
O vento varria as flores...
E a minha vida ficava
Cada vez mais cheia
De frutos, de flores, de folhas.
[...]

O vento varria os sonhos
E varria as amizades...
O vento varria as mulheres...
E a minha vida ficava
Cada vez mais cheia
De afetos e de mulheres.
O vento varria os meses
E varria os teus sorrisos...
O vento varria tudo!
E a minha vida ficava
Cada vez mais cheia
De tudo.
BANDEIRA, M. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1967.
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QUESTÃO 6 [C6H19 - ENEM]
Predomina no texto a função da linguagem

A) fática, porque o autor procura testar o canal de comunicação.
B) metalinguística, porque há explicação do significado das expressões.
C) conativa, uma vez que o leitor é provocado a participar de uma ação.
D) referencial, já que são apresentadas informações sobre acontecimentos e fatos
reais.

E) poética, pois chama-se a atenção para a elaboração especial e artística da estrutura
do texto.
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RECADINHO DO

Sucesso sempre, Bbs!!!!
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