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As Funções da Linguagem são estudadas no 
1º ano do Ensino Médio.  O objetivo deste 
QUIZ é revisar o conteúdo estudado nesta 
série. 

https://www.todamateria.com.br/funcoes-da-linguagem/



TERREMOTO DE MAGNITUDE 7,5 ATINGE A 
AMAZÔNIA PERUANA

Um terremoto de magnitude 7,5 atingiu a Amazônia peruana neste domingo (28), 
informou o Centro de Sismologia do Instituto Geofísico do Peru. O tremor chegou a ser 
sentido em cidades do norte do Brasil (leia mais adiante). O epicentro do tremor foi 
identificado a cerca de 98 quilômetros do município de Santa María De Nieva, na 
província de Condorcanqui, e a uma profundidade de 131 quilômetros. O distrito de Santa 
María de Nieva é uma região pouco habitada, à margem do rio Nieva, na fronteira com o 
Equador, mas há registros de residências destruídas pelo forte tremor.

 G1https://g1.globo.com 

 1- A função em destaque no texto acima é:

POÉTICA METALINGUÍSTICA REFERENCIAL



ERROU!!!!!!!!!





“Enfim, depois de tanto erro passado
Tantas retaliações, tanto perigo
Eis que ressurge noutro o velho amigo
Nunca perdido, sempre reencontrado.

É bom sentá-lo novamente ao lado
Com olhos que contêm o olhar antigo
Sempre comigo um pouco atribulado
E como sempre singular comigo.”

https://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/soneto-do-amigo

2- A função em destaque no texto acima é:

POÉTICA METALINGUÍSTICA REFERENCIAL

https://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/soneto-do-amigo
https://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/soneto-do-amigo


ERROU!!!!!!!!!





https://informemanaus.com/2021/a-nova-propaganda-contra-a-covid-19/

3- No texto acima, justifica-se a presença da função apelativa da 
linguagem o verbo no modo:

IMPERATIVO INDICATIVO SUBJUNTIVO



ERROU!!!!!!!!!





4- A Função Metalinguística pode ser identificada quando uma mensagem 
utiliza o próprio código (meio pelo qual a mensagem é enviada, como fala, 
escrita, gestos ou figuras) para falar dele mesmo. Há um exemplo da 
função metalinguística em:
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/linguaportuguesa/funcao-metalinguística

.

1- dócil. dó·cil. adj m+f. 1 Que aprende facilmente. 2 Que se curva, 
que se submete a algo ou a alguém sem oferecer resistência; 

obediente, submisso

2-O Brasil foi considerado líder em produtividade agropecuária em 
um ranking com 187 países formulado pelo órgão do 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.

3-"No meu carro vou tranquilo
tenha a estrada sombra ou luz,
pois bem sei que ao dirigi-lo:

- eu dirijo, Deus conduz”.

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/linguaportuguesa/funcao-metalingu%C3%ADstica


ERROU!!!!!!!!!





5- No texto, a função fática da linguagem pode ser identificada por 
meio da característica indicada em
https://mundoeducacao.uol.com.br/redacao/funcao-fatica.htm

1-Mensagem centrada no emissor, deixando claros seus anseios e suas percepções 
sobre a própria vida.

2-Presença de marcas de interlocução, legitimando o canal de comunicação.

3-Evidência do código reproduzido por meio dele próprio, esclarecendo o assunto 
principal.





ERROU!!!!!!!!!



“Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre 
rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri, no 
caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir.”        
Cora Coralina

6- No texto, a função emotiva da linguagem pode ser identificada 
por meio da característica indicada em

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-gramatica/
enem-lista-de-exercicios-sobre-funcoes-da-linguagem.htm
1-Objetividade da informação transmitida, ausentando-se juízo de valor sobre o tema.

2-Mensagem centrada no emissor, deixando claros seus anseios e suas percepções sobre 
a própria vida.

3-Presença de marcas de interlocução, legitimando o canal de comunicação.





ERROU!!!!!!!!!



7- Predomina no texto a função da linguagem:

referencial, porque o texto trata de noções 
e informações conceituais

conativa, porque o texto procura orientar 
comportamentos do leitor.

poética, porque o texto chama a atenção 
para os recursos de linguagem

https://www.researchgate.net/figure/8-A-agressao-
pode-ser-fisica-ou-psicologica-Fonte-FRASEADO-
2015_fig4_328680591Figura-





ERROU!!!!!!!!!



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)

8- Pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina no texto a 
função

POÉTICA FÁTICA REFERENCIAL





ERROU!!!!!!!!!



 Texto 1
– Baby, alô!
– Oi nego!
– Tudo bem contigo?
– Tudo bem!
– Só liguei pra perguntar se foi divertido?
– Divertido?
– Me trair!!!” (Banda Torpedo)

Texto 2

“Ando devagar
Porque já tive pressa
E levo esse sorriso

Porque já chorei demais” (Almir Sater)

Texto 3

Mineração de bitcoin e outras moedas causa crise de energia em mais um país
Cazaquistão recebeu muito mineradores de bitcoin nos últimos meses, mas o consumo elevado de 

energia da atividade está contribuindo para apagões
O Cazaquistão está enfrentando uma séria crise energética generalizada. Uma das principais 

razões? A mineração de bitcoin (BTC) e de outras criptomoedas no país, é claro. Um novo levantamento 
do Financial Times aponta que a chegada em massa de mineradores da China após as últimas repressões 
de Pequim sobre a atividade no meio do ano elevaram drasticamente o consumo de eletricidade.

9- Estão presentes as seguintes funções da linguagem respectivamente:

POÉTICA, FÁTICA E 
REFERENCIAL 

FÁTICA, POÉTICA E 
REFERENCIAL

POÉTICA, 
REFERENCIAL E 

FÁTICA





ERROU!!!!!!!!!



      

     Gabarito

     1- Referencial

     2- Poética

     3- Imperador

     4- 1

     5- 2

     6- 2

     7- Conativa

     8- Fática

     9- Fática, poética e referencial



O trabalho Brincando com as funções da linguagem, de Hilda Coca Germany, está licenciado com uma Licença 
Creative Commons - Atribuição- 4.0 Internacional.

Baseado no trabalho disponível em:   
https://docs.google.com/presentation/d/1-CSyeo2-VT7E-Tytn4ZO12iz1UfUvxch/edit?usp=sharing&ouid=11404786149337525937
0&rtpof=true&sd=true

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://docs.google.com/presentation/d/1-CSyeo2-VT7E-Tytn4ZO12iz1UfUvxch/edit?usp=sharing&ouid=114047861493375259370&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1-CSyeo2-VT7E-Tytn4ZO12iz1UfUvxch/edit?usp=sharing&ouid=114047861493375259370&rtpof=true&sd=true
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