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Funções da
Linguagem



É expressamente proibido cópia, venda, 
publicação e distribuição do conteúdo ofe-
recido. A utilização para qualquer outro 
fim está expressamente proibida por lei e 
pode resultar em penas civis e criminais.

Atenção
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Funções da Linguagem
As funções da linguagem são formas que cada indivíduo usa para organizar sua fala, levando 
sempre em consideração qual é a intenção por trás de cada mensagem. Há seis funções da lingua-
gem e cada uma delas está ligada a um elemento da comunicação. Entender como tudo isso 
funciona auxilia muito na interpretação de textos. 

Analise o quadro abaixo para você entender melhor: 

Vamos ver agora uma por uma: 

1. Emotiva ou expressiva
O emissor tem como objetivo principal transmitir suas emoções, sentimentos e subjetividades por 
meio da própria opinião.
Ex.: Meu amor, sinto muita saudade e não vejo a hora de nos encontrarmos novamente. O que 
mais quero é aproveitar o tempo ao seu lado. 

2. Conativa ou apelativa
É caracterizada por uma linguagem persuasiva que tem o intuito de convencer o leitor a fazer 
algo, por isso que o foco é o receptor da mensagem.
Ex.: Vote em mim nas próximas eleições! 

3. Poética 
Há uma preocupação de como a mensagem será transmitida. Quais serão as palavras, as expres-
sões, as figuras de linguagem utilizadas?
Ex.: Os lábios de Ana eram tão vermelhos quanto as rosas na primavera.

4. Referencial ou denotativa
Tem como objetivo principal informar um assunto, referenciar algo, sem envolver aspectos subje-
tivos ou emotivos.
Ex.: Obra de nova ciclovia no Parque da Cidade interdita pista antiga.

FUNÇÕES DA LINGUAGEM ELEMENTOS DA COMUNICAÇÃO

• Emotiva ou expressiva
• Conativa ou apelativa
• Poética
• Referencial, denotativa ou informativa
• Fática ou de contato
• Metalinguística 

• Emissor
• Receptor
• Mensagem
• Contexto, referente, assunto
• Canal
• Código
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5. Fática ou de contato
A intencionalidade está na manutenção de uma conversa entre o emissor e o receptor, sempre 
tendo como foco o canal dessa comunicação.
Ex.: - Bom dia! Em que posso ajudar? 
       - Alô? Você está me ouvindo?

6. Metalinguística 
É aquela em que a linguagem explica a própria linguagem, ou seja, o código explica o próprio 
código. Um ótimo exemplo é quando lemos um poema explicando o próprio poema.
Ex.: As palavras podem ter elementos que as transformam em novas, dando-lhes mais significado. 
É o caso dos afixos (prefixos e sufixos), que modificam o significado da palavra.

Agora que você já sabe quais são as funções da linguagem e os elementos da comunicação, 
vamos dar início aos exercícios. Não se esqueça de dar uma atenção reforçada ao gabarito co-
mentado, pois lá você encontrará informações valiosas para complementar o seu estudo. Vamos 
começar? 
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EXERCÍCIOS

1. A respeito do termo “linguagem”, todas as alternativas estão corretas, exceto: 
a. É um fenômeno ligado a várias áreas na vida do homem.
b. Sem ela não há como entender a vida interna e externa do homem.
c. Não nascemos com a capacidade de linguagem, ela precisa ser desenvolvida com o tempo.
d. Esse dom inato permite que o homem crie, manipule, reproduza, absorva conhecimento, 

informações, valores, costumes e afins. 
e. Pode ser manifestada por meio de sinais verbais ou não verbais.

2. Assinale a alternativa incorreta: 
a. A grande função da linguagem é o estabelecimento da comunicação.
b. O processo de comunicação envolve seis elementos básicos.
c. A linguagem apresenta determinadas funções dentro do processo comunicativo.
d. Um texto só pode apresentar uma função da linguagem.
e. Para cada elemento da comunicação, há uma função da linguagem. 

3. A função da linguagem que destaca sentimentos, emoções, impressões, atitudes, 
expectativas é: 

a. Poética
b. Emotiva
c. Apelativa
d. Fática
e. Metalinguística

4. Qual é a função da linguagem que tem o receptor como centro da mensagem? 
a. Conativa
b. Referencial
c. Metalinguística
d. Fática
e. Poética

5. São exemplos da função metalinguística, exceto:
a. Um poema falando sobre o fazer poético.
b. Um samba que aborda esse gênero musical.
c. Um filme que discute o cinema.
d. Um narrador comentando sobre futebol. 
e. Um dicionário explicando o significado de “palavra”.
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GABARITO COMENTADO: 
1. Letra c

A linguagem é como um software superdesenvolvido localizado no cérebro humano, ou seja, 
nascemos com a capacidade de linguagem. 

2. Letra d 
Um texto pode apresentar mais de uma função da linguagem.

3. Letra  b
A função emotiva fala da subjetividade, da pessoalidade do “eu”, por isso é que ela destaca 
sentimentos, emoções, impressões, atitudes, expectativas.

4. Letra a 
É a função conativa ou apelativa que tem o receptor como centro da mensagem, na qual ele 
é estimulado, provocado, seduzido a fazer algo. 

5. Letra d
A função metalinguística usa o código para falar sobre o próprio código. Por exemplo: uma 
poesia falando de poesia; um samba falando de samba. Só teríamos função metalinguística 
na letra d se o narrador estivesse comentando sobre a própria arte de narrar.

6. (d) / (a) / (f) / (b) / (e) / (c)

7. a. fática / b. poética / c. metalinguística / d. referencial / e. emotiva 

8. Letra c
Na letra c, temos a função poética, pois é uma passagem construída de forma criativa e por 
meio de uma linguagem conotativa, ou seja, figurada, que não é real. Ninguém consegue mas-
tigar literalmente a dor. Em todos os outros exemplos, o “eu” do texto é o centro da mensa-
gem e expressa suas emoções e sentimentos. Note que verbos e pronomes são usados na 1ª 
pessoa. Tudo isso são características da função emotiva.  

9. Letra b
Referencial – Tem o objetivo de informar.
Emotiva – Transmite as emoções e os sentimentos do emissor.
Conativa – Tenta induzir o receptor a ter determinado comportamento.

10. a. fática / b. poética / c. denotativa / d. emotiva / e. apelativa

11. Letra c
A metalinguagem é a linguagem que descreve sobre ela mesma, ou seja, ela utiliza o pró-
prio código para explicá-lo. O texto que fala de economia não é exemplo de metalingua-
gem. Só seria se o texto falasse da escrita. 
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