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Revisão sobre funções e figuras de linguagem 

 
 

Disparidades raciais 
 
Fator decisivo para a superação do sistema colonial, o fim 
do trabalho escravo foi seguido pela criação do mito da 
democracia racial no Brasil. Nutriu-se, desde então, a falsa 
ideia de que haveria no país um convívio cordial entre as 
diversas etnias. 
Aos poucos, porém, pôde-se ver que a coexistência pouco 
hostil entre brancos e negros, por exemplo, mascarava a 
manutenção de uma descomunal desigualdade 
socioeconômica entre os dois grupos e não advinha de uma 
suposta divisão igualitária de oportunidades. 
O cruzamento de alguns dados do último censo do IBGE 
relativos ao Rio de Janeiro permite dimensionar algumas 
dessas inequívocas diferenças. Em 91, o analfabetismo no 
Estado era 2,5 vezes maior entre negros do que entre 
brancos, e quase 60% da população negra com mais de 10 
anos não havia conseguido ultrapassar a 4ª. série do 1º. 
grau, contra 39% dos brancos. Os números relativos ao 
ensino superior confirmam a cruel seletividade imposta pelo 
fator socioeconômico: até aquele ano, 12% dos brancos 
haviam concluído o 3º. Grau, contra só 2,5% dos negros. 
É inegável que a discrepância racial vem diminuindo ao 
longo do século: o analfabetismo no Rio de Janeiro era 
muito maior entre negros com mais de 70 anos do que entre 
os de menos de 40 anos. Essa queda, porém, ainda não se 
traduziu numa proporcional equalização de oportunidades. 
Considerando que o Rio de Janeiro é uma das unidades 
mais desenvolvidas do país e com acentuada tradição 
urbana, parece inevitável extrapolar para outras regiões a 
inquietação resultante desses dados.(Folha de São Paulo, 9. de 
jun. de 1996. Adaptado). 

 
1. Considerando as funções que a linguagem pode 
desempenhar, reconhecemos que, no texto acima, 
predomina a função: 
a) apelativa: alguém pretende convencer o interlocutor 
acerca da superioridade de um produto. 
b)  expressiva: o autor tenciona apenas transparecer seus 
sentimentos e emoções pessoais. 
c)   fática: o propósito comunicativo em jogo é o de entrar 
em contato com o parceiro da interação. 
d)  estética: o autor tem a pretensão de despertar no leitor o 
prazer e a emoção da arte pela palavra. 
e) referencial: o autor discorre acerca de um tema e expõe 
sobre ele considerações pertinentes. 
 
2. “Se eu não vejo a mulher que eu mais desejo, Nada 
que eu veja vale o que eu não vejo.” 
 Nesses versos do poeta provençal Bernart de Ventadorn 
(século XII), vertidos para o português pelo poeta Augusto 
de Campos, é evidente o predomínio da função poética da 
linguagem, notável nos ritmos, nos jogos sonoros e no 
fraseado. Ao lado dessa função, destaca-se a presença da: 
A) função emotiva. 
B) função conativa. 
C) função referencial. 
D) função metalinguística. 
E) função fática 

 

3. Leia o poema "Poesia", de Carlos Drummond de 
Andrade, para responder à questão:  
"Gastei uma hora pensando em um verso  
que a pena não quer escrever. 
No entanto ele está cá dentro  
inquieto, vivo. 
Ele está cá dentro  
e não quer sair.  
Mas a poesia deste momento 
inunda minha vida inteira."  
 
Que função de linguagem se destaca no poema? 

 
a) Fática 
b) Metalinguística 
c) Conativa 
d) Emotiva 
e) Poética 

 
4. Em qual das opções a seguir temos um exemplo de 
função fática: 
a) "Naturalmente, os homens não são nem reis nem 
escravos. Ao nascer, só trazem sua nudez, expressão 
mesma de suas carências. (Nilda Teves Ferreira) 
b) Você é nosso convidado especial! Não deixe de 
participar! 
c) FONEMA é a menor unidade sonora de uma palavra; 
LETRA é a menor unidade gráfica de uma palavra. 
d) "Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir" (Roupa 
Nova) 
e) Alô? Você está me ouvindo? 

 
5. Encontre a opção incorreta quanto aos elementos da 
comunicação. 
a) CANAL é o meio pelo qual circula a mensagem. 
b) MENSAGEM é o conjunto significativo de ideias, um 
texto. 
c) CÓDIGO é o contexto, a situação e os objetos reais ou 
fictícios a que a mensagem remete. 
d) EMISSOR é a pessoa, ou grupo de pessoas, que emite 
uma mensagem. 
e) RECEPTOR é a pessoa, ou grupo de pessoas, que 
recebe a mensagem. 
 
 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. 
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(PINHO, Angela. In: http://www.substantivoplural.com.br/monteiro-lobato-e-a-
proibicao-da-cacada-de-pedrinho/. Acessado em 09/09/2011) 

 
6. 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. 

 
 Leia a tirinha de “Calvin e Haroldo”, de Bill Watterson: 

 
7. As figuras de linguagem são importantes recursos 
expressivos da linguagem oral e escrita. Calvin e 
Haroldo de Bill Watterso. Qual figura de linguagem está 
presente na fala do garoto? 

a) Antítese. 
b) Prosopopeia. 
c) Pleonasmo. 
d) Metonímia 
e) Ironia. 
 

Leia a composição de Gilberto Gil, intitulada A Novidade: 
 “A novidade veio dar à praia 
na qualidade rara de sereia 
metade um busto de uma deusa maia 
metade um grande rabo de baleia 
a novidade era o máximo 
do paradoxo estendido na areia 
alguns a desejar seus beijos de deusa 
outros a desejar seu rabo pra ceia 
oh, mundo tão desigual 
tudo tão desigual 
de um lado este carnaval 
do outro a fome total 
e a novidade que seria um sonho 
milagre risonho da sereia 

virava um pesadelo tão medonho 
ali naquela praia, ali na areia 
a novidade era a guerra 
entre o feliz poeta e o esfomeado 
estraçalhando uma sereia bonita 
despedaçando o sonho pra cada lado” 

 
8. Assinale a alternativa que ilustra a figura de 
linguagem destacada no texto: 
a) “A novidade veio dar à praia/na qualidade rara de sereia” 
b) “A novidade que seria um sonho/o milagre risonho da 
sereia/virava um pesadelo tão medonho” 
c) “A novidade era a guerra/entre o feliz poeta e o 
esfomeado” 
d) “Metade o busto de uma deusa maia/metade um grande 
rabo de baleia” 
e) “A novidade era o máximo/do paradoxo estendido na 
areia” 

 
9. "Aquela personagem da novela é complicada: ela 
chora, e grita, e sofre, e teima, e perde, e ganha, e casa, 
e separa. Nunca vi igual.". O trecho exemplifica qual 
figura de linguagem? 
a) Assíndeto 
b) Hipérbole 
c) Polissíndeto 
d) Anáfora 
 
Leia o poema. 

 
A Cascata 
A água feminina canta e dança 
com suas luas brancas, luas frias, 
que se desfazem ao sol do meio-dia, 
e derrama a nudez da claridade 
e seu fulgor de espelhos e de espadas 
nas pedras do horizonte. 
Eu atravesso a ponte e sou o rio. 
A canoa que passa. Sou os remos. 
(Jamais deixei de ser a travessia.) 
E o mundo com seus muros se espalha 
entre as águas redondas e entre as sombras. 
(Lêdo Ivo. O rumor da noite) 

 
10. Assinale a alternativa que apresenta, entre 
parênteses, o nome correto da figura de linguagem 
empregada no verso citado. 
a) “Eu atravesso a ponte e sou o rio." (eufemismo). 
b) “A água feminina canta e dança" (personificação). 
 c) “E o mundo com seus muros se espalha" (pleonasmo). 
 d) “e derrama a nudez da claridade" (gradação). 
 e) “(Jamais deixei de ser a travessia.)" (antítese). 

 


