
  
 

             

 

 

 

 

 
 
 

FUNÇÕES DE LINGUAGEM 
 
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-fi 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 
adaptar os espetáculos deles! Isso já é um avanço. Concorda?” 

 
01. (ENEM 2018) 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. 
 
É água que não acaba mais 
Dados preliminares divulgados por pesquisadores da 
Universidade Federal do Pará (UFPA) apontaram o Aquífero 
Alter do Chão como maior deposito de água potável do planeta. 
Com volume estimado em 86 000 quilômetros cúbicos de água 
doce, a reserva subterrânea está localizada sob os estados do 
Amazonas, Pará e Amapá. "Essa quantidade de água seria 
suficiente para abastecer a população mundial durante 500 
anos", diz Milton Matta, geólogo da UFPA. Em termos 
comparativos, Alter do Chão tem quase o dobro do volume de 
água do Aquífero Guarani (com 45 000 quilômetros cúbicos). Até 
então, Guarani era a maior reserva subterrânea do mundo, 
distribuída por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.  
 
02.(ENEM 2017) Essa notícia, publicada em uma revista de 

grande circulação, apresenta resultados de uma pesquisa 
científica realizada por uma universidade brasileira. Nessa 
situação específica de comunicação, a função referencial da 
linguagem predomina, porque o autor do texto prioriza 
a) as suas opiniões, baseadas em fatos. 
b) os aspectos objetivos e precisos. 
c) os elementos de persuasão do leitor. 
d) os elementos estéticos na construção do texto. 
e) os aspectos subjetivos da mencionada pesquisa. 

 
03. (ENEM 2018) Nesse texto, busca-se convencer o leitor a 

mudar seu comportamento por meio da associação de verbos 
no modo imperativo à 
a) indicação de diversos canais de atendimento. 
b) divulgação do Centro de Defesa da Mulher. 
c) informação sobre a duração da campanha. 
d) apresentação dos diversos apoiadores. 
e) utilização da imagem das três mulheres. 
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04.ENEM 2017) Campanhas de conscientização para o 

diagnóstico precoce do câncer de mama estão presentes no 
cotidiano das brasileiras, possibilitando maiores chances de cura 
para a paciente, em especial se a doença for detectada 
precocemente. Pela análise dos recursos verbais e não verbais 
dessa peça publicitária, constata-se que o cartaz 
a) promove o convencimento do público feminino, porque 
associa as palavras “prevenção” e “conscientização”. 
b) busca persuadir as mulheres brasileiras, valendo-se do duplo 
sentido da palavra “tocar”.  
c) objetiva chamar a atenção para um assunto evitado por 
mulheres mais velhas.  
d) convence a mulher a se engajar na campanha e a usar o laço 
rosa. 
e) mostra a seriedade do assunto, evitado por muitas mulheres. 
 
O exercício da crônica 
Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz 
um cronista; não a prosa de um ficcionista  na qual este é levado 
meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele, 
criou porque quis. Com um prosador do cotidiano, a coisa fia 
mais fina. Senta-se  ele diante de sua máquina, olha através da 
janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer, de 
preferência colhido no noticiário matutino, ou da véspera, em 
que, com as suas artimanhas peculiares, possa injetar um 
sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em 
torno e esperar que, através de um processo associativo, surja-
lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida 
emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em 
última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já 
bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o 
inesperado. 
 
05. (ENEM 2014) Predomina nesse texto a função da linguagem 

que se constitui 
a) nas diferenças entre o cronista e o ficcionista. 
b) nos elementos que servem de inspiração ao cronista. 
c) nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica. 
d) no papel da vida do cronista no processo de escrita da 
crônica. 
e) nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma 
crônica 
 
14 coisas que você não deve jogar na privada  
Nem no ralo. Elas poluem rios, lagos e mares, o que contamina 
o ambiente e os animais. Também deixa mais difícil obter a água 
que nós mesmos usaremos. Alguns produtos podem causar 
entupimentos: 
• cotonete e fio dental;  
• medicamento e preservativo;  
• óleo de cozinha;   
• ponta de cigarro;   
• poeira de varrição de casa;  
• fio de cabelo e pelo de animais;  
 • tinta que não seja à base de água;   
• querosene, gasolina, solvente, tíner. 
Jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo 
de cozinha, medicamento e tinta, podem ser levados a pontos 
de coleta especiais, que darão a destinação final adequada. 

 
06. (ENEM - 2014) O texto tem objetivo educativo. Nesse 

sentido, além do foco no interlocutor, que caracteriza a função 
conativa da linguagem, predomina também nele a função 
referencial, que busca: 
a) despertar no leitor sentimentos de amor pela natureza, 
induzindo-o a ter atitudes responsáveis que beneficiarão a 
sustentabilidade do planeta. 

b) informar o leitor sobre as consequências da destinação 
inadequada do lixo, orientando-o sobre como fazer o correto 
descarte de alguns dejetos. 
c) transmitir uma mensagem de caráter subjetivo, mostrando 
exemplos de atitudes sustentáveis do autor do texto em relação 
ao planeta. 
d) estabelecer uma comunicação com o leitor, procurando 
certificar-se de que a mensagem sobre ações de 
sustentabilidade está sendo compreendida. 
e) explorar o uso da linguagem, conceituando detalhadamente 
os termos utilizados de forma a proporcionar melhor 
compreensão do texto. 
 
MEC quer rever veto a livro de Monteiro Lobato 

O ministro da Educação, Fernando Haddad, pedirá que (sic) o 
CNE (Conselho Nacional de Educação) reveja o parecer que 
recomendou restrições à distribuição do livro “Caçadas de 
Pedrinho”, de Monteiro Lobato, em escolas públicas. O 
Conselho de Educação quer vetar livro de Monteiro Lobato em 
escolas. Como revelou a Folha, o conselho sugeriu que a obra 
não seja distribuída pelo governo ou, caso isso seja feito, que 
contenha uma “nota explicativa”, devido a um suposto teor 
racista. 
Haddad disse ter recebido diversas reclamações de educadores 
e especialistas contra a decisão do CNE. “Foram muitas 
manifestações para que o MEC afaste qualquer hipótese de 
censura a qualquer obra”, afirmou. 
07.(ENEM 2014) - No trecho acima predomina a função 

referencial da linguagem, por meio da qual o emissor: 
a) imprime ao texto as marcas de sua atitude pessoal, seus 
sentimentos. 
b) transmite informações objetivas sobre o tema de que trata o 
texto. 
c) busca persuadir o receptor do texto a adotar certo 
comportamento. 
d) procura explicar a própria linguagem que utiliza para construir 
o texto. 
e) objetiva verificar ou fortalecer a eficiência da mensagem 
veiculada. 
 
“Às vezes a saudade deita ao meu lado na cama, e eu sinto o 
seu peso no meu ombro. Às vezes ela caminha comigo ao meu 
lado, sorri para mim quando passo em frente de determinados 
lugares. Ela sempre, sempre, puxa a manga da minha camisa e 
me aponta o outro lado da rua quando estou indo para o 
trabalho, indo para o futebol, indo para o shopping ler – há uma 
rua onde a saudade está sempre na esquina, me pedindo 
carona. Tentando fugir, fui à praia caminhar, final de tarde. A 
saudade sentou ao meu lado, estendeu uma toalha branca, me 
serviu uma taça de vinho e deitou a cabeça no meu colo.” 
Steller de Paula 
 
08. No texto acima, predomina a função da linguagem: 

a) metalinguística, com extrema valorização da subjetividade no 
jogo entre a presença e a ausência. 
b) apelativa, num jogo de sentido pelo qual o poeta transmite 
uma forma idealizada de amor. 
c) referencial, privilegiando-se a expressão de forma racional. 
d) emotiva, marcada pela contenção dos sentimentos, dando 
vazão ao subjetivismo. 
e) poética, fazendo uso da personificação como base da 
construção do texto.  
 


