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A - Funções da linguagem
1. Defina a função expressiva ou emotiva da linguagem. Exemplifique.

2. Defina a função informativa ou referencial da linguagem. Exemplifique.

3. Defina a função fática da linguagem. Exemplifique.

4. Defina a função metalinguistica. Exemplifique.

5. Defina a função poética ou literária. Exemplifique.

B - Variação linguística
6. Defina e exemplifique variação linguística geográfica.

7.

Defina e exemplifique variação linguística histórica.

Nota
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8.

Defina e exemplifique variação linguística sociocultural.

C - Figuras de linguagem
9. Explique a metáfora presente no verso: “O pavão é um arco-íris de plumas.

10. Podemos dizer que as figuras de linguagem eufemismo e hipérbole são contrastantes entre si.
Explique o porquê e exemplifique.

D - Artigo/Substantivo/Adjetivo
11. Observe as duas expressões:
a) Um dinheiro caiu na minha conta hoje.
b) O dinheiro caiu na minha conta hoje.
Que diferença de sentido a troca do artigo indefinido pelo definido acarretou às expressões?

12. Observe a construção: Uma pobre pessoa não é uma pessoa pobre. Qual a classe gramatical das
palavras “pobre” no período citado? Explique a diferença de sentido entre essas palavras na
construção.

E - Pronomes
13. Explique as inadequações gramaticais presentes no período:: Me falaram que era para mim
comprar um caderno novo. Rescreva-o de forma a adequar-se à norma culta da língua.

14. Considere o seguinte diálogo:
_Este celular é muito caro!
_ Quanto custou esse celular?
_ É bem mais que esse.
_ Este meu é baratinho mesmo.
Explique o uso dos pronomes demonstrativos no diálogo, considerando a localização espacial do
objeto a que se faz referência.

15. Observe a seguinte notícia de jornal:
Lixeiro é morto por pegar doce com a mão
O lixeiro O.M.S. foi morto com dois tiros anteontem por ter posto a mão em um doce em uma lanchonete que
não ia comprar. O assassino seria o dono da lanchonete, V.G., que, segundo a polícia, estava foragido até a
noite de ontem.
Folha de São Paulo, 1993
O texto apresenta um pronome relativo usado inadequadamente. Identifique o erro, explique o sentido que o
uso do pronome incorreto acarreta à notícia e corrija-o de forma a eliminar o equívoco.

