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AULA 1
TEMPO DE AULA: 50 MIN
ACOLHIMENTO

CONTEÚDO: HIPERONÍMIA E HIPONÍMIA: Sinônimos e antônimos;
Homônimos e parônimos.

EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO

TEMPO PARA O REGISTRO ESCRITO

HABILIDADES A SEREM ALCANÇADAS
D18 Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma
determinada palavra ou expressão
D19 Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de
recursos ortográficos e/ou morfossintáticos
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Semântica (do grego sēmantiká, plural neutro de sēmantikós, derivado de sema,
sinal) é o estudo do significado. Incide sobre a relação entre significantes, tais como
palavras, frases, sinais e símbolos, e o que eles representam, a sua denotação.

A SEMÂNTICA É O RAMO DA LINGUÍSTICA QUE ESTUDA OS SIGNIFICADOS E/OU
SENTIDO DOS VOCÁBULOS DA LÍNGUA.

EXEMPLO 1 : AVISTEI UM SAPO NO QUINTAL.

Sapo = animal, réptil.
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Semântica (do grego sēmantiká, plural neutro de sēmantikós, derivado de sema,
sinal) é o estudo do significado. Incide sobre a relação entre significantes, tais como
palavras, frases, sinais e símbolos, e o que eles representam, a sua denotação.

A SEMÂNTICA É O RAMO DA LINGUÍSTICA QUE ESTUDA OS SIGNIFICADOS E/OU
SENTIDO DOS VOCÁBULOS DA LÍNGUA.

EXEMPLO 2 : TENHO QUE ENGOLIR ESSE SAPO.

Sapo = constrangimento, situação embaraçosa, situação difícil.
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Dentro da gramática da Língua Portuguesa, temos uma área denominada semântica.
Nesta área sempre estão relacionados alguns conceitos como sinônimos, antônimos,
parônimos, homônimos, polissemia, denotação, conotação, sentido próprio e sentido
figurado.

Além dos conceitos expostos acima, existem outros que são importantes no estudo dos
sentidos das palavras. São eles a hiperonímia e hiponímia, que serão abordados nestas
aulas.
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A PALAVRA HIPERONÍMIA NOS DÁ UMA IDEIA DE UM SIGNIFICADO MAIS ABRANGENTE,
QUE DÁ ORIGEM A OUTRAS RAMIFICAÇÕES.

Acompanhe o seguinte exemplo:
Pense na palavra “fruta” = maçã, pera, laranja, banana, mexerica, melancia, melão, kiwi,
abacaxi…

Como você pode observar, existe toda uma relação entre as palavras “fruta” e “maçã,
pera, laranja” etc.

Neste caso, a palavra “fruta” é caracterizada como a HIPERONÍMIA, consistindo em um
tema que possui os seus subtemas.
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