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Língua Portuguesa 1ºAno EM- Prof ª -Simone 

Atividades para quinta-feira (23 de abril de 2020). 

1-Função expressiva ou emotiva: Centrada no emissor. Características: discurso em 

1ª pessoa; julgamentos subjetivos; interjeições com valor emotivo; entonações 
características (oral); figuras literárias e criações literárias 
2- Função conativa ou apelativa: Centrada no receptor. Os anunciados visam 

influenciar o comportamento do destinatário da mensagem. 
Características: verbos no imperativo; emprego de vocativos e uso de pronomes de 2ª 
pessoa ( tu/vós ou você/vocês ) 
Aplicação: textos publicitários, políticos e linguagem comum 
3-Função referencial: Centrada no referente. O importante é o conteúdo da 

informação. A linguagem é precisa, direta e objetiva. 
Características : neutralidade do emissor objetividade e precisão conteúdo 
informacional e uso de 3ª pessoa 
Aplicação: jornalismo, cartas comerciais, redações técnicas, manuais de instruções, 
bulas de remédios, relatórios, resenhas, resumos, informes e descrições, na 
propaganda – informações gerais sobre o produto ou serviço. 
4-Função fática: Centrada no contato físico ou psicológico. Tudo o que na mensagem 

serve para estabelecer, manter ou cortar o contato.  
O objetivo é chamar a atenção do receptor e assegurar que este não se desligue.  
O conjunto organizado de expressões traz pouca informação. 
Características: manifestação da necessidade ou desejo de comunicação e 
manutenção dos vínculos sociais. 
Aplicação: conversas telefônicas e informais, propaganda e música 
5-Função metalinguística: Centrada no código, serve para dar explicações ou dar 

precisão ao código utilizando pelo emissor. Metalinguagem é uma linguagem  
que fala da própria linguagem. Tem por objetivo a língua usada como forma de 
expressão. 
Características: fornecer informações conceituais, definições e explicações. 
Aplicação: textos explicativos e didáticos, linguagem científica, dicionários,  
Comentários explicativos ou descritivos de fotografia (imagem) e análises. 
6-Função poética ou estética: Centrada na própria mensagem. A função poética não 
abrange só a poesia, no entanto é nessa forma de expressão  
que a função é dominante . A função poética está sempre presente que a forma e a 
estrutura da mensagem reforçam ou modificam o seu conteúdo. Ela suplementa  
ou modifica o sentido denotativo da mensagem. 
Características: ritmo; jogo das sonoridades; estrutura; grafismo; espacialidade; figuras 
de harmonia, repetição e pensamento. 
Observação: as seis funções da linguagem não se excluem, mas também não se 
encontram, necessariamente, todas reunidas numa mesma mensagem.  
Numa mensagem, é muito raro encontrar apenas uma dessas seis funções. Há 
sobreposição das funções, mas sempre uma será dominante de acordo  
com o objetivo da mensagem. 



ATIVIDADES 
1) Classifique as orações de acordo com as funções da linguagem 

 
a) Alô! Você está me ouvindo? Um momento, por favor. Vou desligar. _______________________ 
 
b) POÉTICA 
Que é poesia? 
uma ilha 
cercada 
de palavras 
por todos os lados 
Que é um poeta? 
um homem 
que trabalha um poema 
com o suor do seu rosto 
Um homem 
que tem fome 
como qualquer outro 
homem. 
(Cassiano Ricardo)_________________________________________________ 
 
c) Tirinha I 

 
 
 

 
_______________________________________________________ 
 
d) Tirinha II 

 
__________________________________________________________ 
e) DEMAIS 
Tudo eu já fiz pra te esquecer, 
Mas foi em vão 
E agora quero voltar.... 
Todas essas noites passei sem dormir 
Com os olhos a jorrar... 
Quando um amor é demais 
Não se pode jogar fora. 
Olho para esses casais 
Com um sonho na memória... 
Mahatma Gandhi, Krishna, Deus 
Mas só você pode me saltar agora.... 
ARNALDO ANTUNES e NANDO REIS 
___________________________________________________________ 
f) Museu de arte contemporânea – aberto das 9:00 às 18:00 horas 
R. do ouvidor, nº 507 – rio de janeiro. _______________________________________ 
g) Soft – a espuma de banho com hidratante, umectante e vitamina e ._________________________ 
h) “Ah! Perdi a tramontana! Agarrei a garrafa que estava na minha frente  
E abri a cabeça da santa criatura com uma pancada horrível! 



De nada mais me lembro. Ouvi um berro, um clamor. Senti o pânico em redor de mim  
E corri para a rua como um ébrio. Foi quando ...” 
(Monteiro Lobato- “Cidades Mortas” – p. 91) ___________________________________ 
i) Olá, como vai?________________________________________________ 
Eu vou indo, e você, tudo bem? 
Tudo bem, eu vou indo, correndo, 
Pegar meu lugar no futuro. E você? 
Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono 
Tranquilo, quem sabe? ______________________________________ 
Quanto tempo ... (Sinal fechado- Paulinho da Viola – 1974) _____________________________________ 
j) "Fique afinado com seu tempo. Mude para Col. Ultra Lights." _________________________________ 
k) Psiu! É com você que eu estou falando .__________________________________________ 
l) Hei! Hei! Vocês se lembram de mim? 
_________________________________________________ 
 
2) I- Nas comunicações abaixo foram feitas as identificações das funções e algumas não estão corretas. 
Faça a correção. 
a) Na escola: uma aula sobre vocabulário (sinônimos), o diálogo entre o professor e os alunos constitui 
uma metalinguagem.____ 
b) “kuka fresca” 
(assistência técnica de geladeiras e freezers) Função poética _____ 
c) verão colorido. Verão coloram a. 
(batom colo rama) Função poética _____ 
d)" - Que coisa, né? 
- É. Puxa vida! 
- Ora, droga! 
- Bolas! 
- Que troço! 
- Coisa de louco! 
- É!"  
Função conativa _______ 
e) Na definição: o ventanista foi agarrado. 
o que quer dizer ventanista? 
ventanista quer dizer: ladrão que penetra nas casas pela janela. Função poética ____ 
f) Na propaganda: 
Você sabe o que é injeção eletrônica ? 
é um processo de ... (o texto explica o que é  
E mostra as vantagens do carro “y”, que é equipado com esse dispositivo.  
Função metalinguística ____ 
g) “Coca cola é isso aí.” 
O caráter onomatopaico do verso é realçado pelo som fricativo “ss”,  
Ao ranger o ruído que é produzido quando se abre o refrigerante.  
O som simboliza um convite ao consumidor para abrir uma garrafa do refrigerante. Função metalinguística 
____ 
e) O verbo infinitivo 
 
Ser criado, gerar-se, transformar 
O amor em carne e a carne em amor; nascer 
Respirar, e chorar, e adormecer 
E se nutrir para poder chorar 
 
Para poder nutrir-se; e despertar 
Um dia à luz e ver, ao mundo e ouvir 
E começar a amar e então ouvir 
E então sorrir para poder chorar. 
 
E crescer, e saber, e ser, e haver 
E perder, e sofrer, e ter horror 
De ser e amar, e se sentir maldito 
 
E esquecer tudo ao vir um novo amor 
E viver esse amor até morrer 
E ir conjugar o verbo no infinito... (Vinícius de Morais) 
Função metalinguística ____ 
 

 



Qualquer dúvida estou à disposição! 

 

 

 


