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• TEMPO DE AULA: 50 (MANHÃ E TARDE)
• DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA
• CONTEÚDO: DENOTAÇÃO & CONOTAÇÃO
• EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES
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NA AULA ANTERIOR
• ORTOGRAFIA
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SEMÂNTICA: Parte da gramática que estuda as significações das palavras.
• SINONÍMIA – palavras diferentes, mas com o mesmo significado.
EX: Maria está feliz, alegre, contente e satisfeita.
• ANTONÍMIA – palavras diferentes com sentidos opostos, contrários.
EX: Os dois irmão são bem diferentes, um é rico e o outro é pobre.
• HOMONÍMIA – palavras iguais no som e/ou na escrita, mas com significados diferentes.
EX: Manuel morreu com uma bala na boca.
A palavra bala tem pelo menos dois significados reais: bala=bombom & bala= projétil de arma de fogo.
Qual foi o sentido empregado? Apenas o contexto poderia responder.
• PARONÍMIA – palavras parecidas no som e/ou na escrita, mas com sentidos diferentes.
EX: O cavaleiro que corria na raia oito era o cavalheiro dos sonhos de Priscila.
• POLISSEMIA – palavras que podem ser empregadas com significados diferentes. Principalmente pela
denotação, conotação e figuras de linguagens.
EX: Minha vida é um livro aberto.
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Conotação e Denotação
• A Conotação e a Denotação são as variações de significados que
ocorrem no signo linguístico.
• O signo linguístico é composto de um significante (letras e sons) e um
significado (conceito, ideia).
• SIGNIFICADO – conceito, a representação mental do objeto/coisa/ser
que temos destes.
• SIGNIFICANTE – imagem acústica, palavra pronunciada, forma de
concretizar uma determinada ideia.
• ARBITRARIEDADE - quando não há razão para associar uma imagem
acústica a um determinado conceito.
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SIGNIFICANTE

SIGNIFICADO

ARBITRARIEDADE

• BOLA
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DENOTAÇÃO: Dicionário. Sentido literal, real da palavra. Sentido original, objetivo.
Aquilo que se quer dizer e pronto, não dá margem para interpretação.
Exemplo: Aquele homem é um cachorro. (linguagem conotativa, sentido figurado)
O cachorro da vizinha fugiu essa manhã. (linguagem denotativa, sentido próprio)
Sentido denotativo é a linguagem em que a palavra é utilizada em seu sentido próprio, literal,
original, real, objetivo.
Nesse exemplo, podemos notar que a palavra cachorro é utilizada em dois sentidos diferentes:
conotativo e denotativo.
- Na primeira frase o termo refere-se ao caráter do homem "cachorro", numa linguagem conotativa
que indica que o homem é imprestável. (uma afronta aos animais.)
- Na segunda frase o termo está empregado de forma denotativa, ou seja, no sentido real e original
da palavra cachorro: animal doméstico.
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CONOTAÇÃO: Sentido figurado. Dá margem para outras interpretações. Sentido fantasioso,
simbólico, subjetivo, ou seja, depende do contexto em que a palavra é usada.
Exemplo:
Ela caiu de amores pelo cachorro de rua e trouxe-o para casa.
(Ela gostou muito do cachorro).
O investimento de Marcos foi mal sucedido e ele quebrou a cara.
(Ele obteve um resultado negativo, muito abaixo do esperado).
A Joana sempre arrasa na pista de dança.
(Ela dança muito bem, se destaca).
O Pedro achava que tinha um rei na barriga.
(Ele se comportava como se fosse alguém muito importante e digno de distinção).
Parece que a bateria da minha filha não acaba nunca!
(A criança é bastante agitada).
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EXERCÍCIOS

GAROTA ERRADA - Manu Gavassi
Lançamento Garota Errada - 05/12/2018
Status: Série Finalizada
Gênero: Drama
Origem: Youtube
Onde assistir: YouTube
Número de temporadas: 1 - Número de episódios: 0
Duração média por episódio: 7 min minutos
Palavras relacionadas: Amigos; Família; Relacionamentos; Comportamento.

Resumo
Garota Errada é uma websérie criada por Manu Gavassi no canal do Youtube da artista. Manu já
lançou músicas, livros, atuou em novelas famosas e agora lança um novo projeto, inspirado no grande
sucesso da cantora "Garoto Errado".
O projeto conta com cinco episódios e foi criado pela artista para trazer momentos da sua rotina para o
Youtube, com anotações reflexivas que guardava sobre a vida.
A artista aborda momentos da sua vida pessoal e profissional de maneira irônica no projeto autoral. Os
episódios tem participações especiais com Zé Luis (pai da Manu), Larissa Manoela, Lucas Silveira (Fresno),
João Cortes, Diego Montez, entre outras celebridades.
A idealização e o roteiro do projeto foram criados por Manu Gavassi, com direção de Daniel
Tupinambá e produção executiva de Felipe Simas.
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1. O texto fala sobre:
A) O projeto de um filme idealizado por Manu
Gavassi.
B) Uma das novelas protagonizada pela atriz e
cantora Manu Gavsssi.
C) De um projeto de websérie idealizado pela atriz e
cantora Manu Gavassi.
D) De uma música de sucesso da cantora Manu
Gavassi.
2. Qual é a finalidade do texto?
E) Contar a história da autora Manu Gavassi.
F) Emitir uma opinião sobre um programa de
televisão.
G) Apresentar aos leitores o projeto de programa
para internet.
H) Ensinar como se faz uma websérie.

3. No texto que você leu apresenta
características:
A) Descritivas e expositivas.
B) Narrativas e descritivas.
C) Injuntivas e dissertativas.
D) Expositivas e injuntivas.
4. A linguagem usada no texto é
predominantemente:
E) Subjetiva
F) Denotativa
G) Conotativa
H) Figurada.
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CHORAM AS ROSAS
Choram as rosas
Seu perfume agora
Se transforma em lágrimas
Eu me sinto tão perdido
Choram as rosas
Chora minh'alma
Como um pássaro
De asas machucadas
Nos meus sonhos
Te procuro
Chora minh'alma.
Lágrimas
Que invadem meu coração
Lágrimas
Palavras da alma
Lágrimas
A pura linguagem do amor.
(Bruno e Marrone)

5.
A)
B)
C)
D)

A expressão “choram as rosas” é usada no sentido de:
Mostrar que as flores tem sentimentos.
Associar o sentimento das flores aos de uma pessoa.
Atribuir o sentimento de uma pessoa às rosas.
Colocar pessoas e plantas no mesmo nível.

6. Que tipo de linguagem predomina no texto?
E) Objetivo
F) Denotativo.
G) Literal.
H) Conotativo.
7. Se colocarmos o verso “Chora minh'alma/Como um
pássaro” em ordem direta ficaria:
A) Um pássaro chora como minha alma.
B) Chora minha alma como um pássaro.
C) Minha alma chora como um pássaro.
D) Como um pássaro a minha alma chora.
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