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LINGUAGEM
É a capacidade que possuímos de expressar nossos pensamentos, ideias,
opiniões e sentimentos.

A Linguagem está relacionada a fenômenos comunicativos em que havendo
comunicação, haverá linguagem.

TIPOS

Sinais, símbolos, sons, gestos e regras com sinais convencionais (linguagem
escrita e linguagem mímica, por exemplo).
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Verbal: Refere-se à modalidade escrita ou oral como forma de estabelecer a
comunicação por meio das palavras, facilitando a interação entre os
interlocutores.

As figuras acima nos comunicam sua mensagem através da linguagem verbal
(usa palavras para transmitir a informação).
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Não Verbal: utiliza-se dos signos visuais para ser efetivada.

EXEMPLOS
 Imagens nas placas;
 Cores na sinalização de trânsito;
 Linguagem de sinais;
 Uma figura;
 A expressão facial;
 Um gesto.
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MISTA: utiliza-se da linguagem verbal e não verbal para produzir a mensagem.

EXEMPLOS

 Histórias em quadrinhos;
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É a superposição de um texto literário a outro;  é a influência de um texto 
sobre outro que o toma como modelo ou ponto de partida, e que gera a 

atualização do texto citado.

9



Signo Linguístico
É o significante e o significado das palavras.
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LÍNGUA
. É um conjunto de palavras organizadas por regras gramaticais específicas;

. É uma convenção que permite que a mensagem transmitida seja sempre

compreensível para os indivíduos de um determinado grupo;

. Possui caráter social e cultural;

. É usada por uma comunidade específica.

Ex.: Língua portuguesa, Língua inglesa etc.
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É a forma pessoal de expressão de cada indivíduo, que possui uma organização
própria de pensamentos, ideias, opiniões,…

A fala segue as regras gramaticais da língua, mas deixa margem para a
criatividade e diferenciação na comunicação em função de quem fala.

É influenciada pelo contexto, vivências, personalidade e conhecimentos
linguísticos do falante, apresentando diversos níveis, desde o mais informal ou
coloquial, até o mais formal ou culto.
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• Nível formal ou culto;

• Nível informal, coloquial ou popular;

• Nível regional;

• Nível vulgar;

• Nível técnico ou profissional;

• Nível literário ou artístico.



1.Qual o tipo de linguagem usado na figura?

a. Linguagem não verbal

b. Linguagem mista

c. Linguagem verbal

d. Linguagem conotativa

e. Linguagem metafórica

EXERCÍCIOS

[B]
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2. Quando assistimos a um jogo de futebol, as linguagens verbal e não 
verbal estão envolvidas. Qual delas, abaixo, representa a linguagem verbal 
usada nas partidas de futebol?

a. Bandeiras de impedimento

b. Cartões vermelho e amarelo

c. Locutor do Futebol

d. O apito do juiz

e. A bola
[C]
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