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• TEMPO DE AULA: 50 (MANHÃ E TARDE) 

• DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

• CONTEÚDO: FIGURAS DE LINGUAGEM 1

• EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES



NA AULA ANTERIOR

• ORTOGRAFIA

• DENOTAÇÃO E CONOTAÇÃO
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FIGURAS DE LINGUAGEM
Você já observou como é a linguagem do dia a dia? 
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Você não percebeu, mas nesse quadrinho da 
Turma da Mônica foram usadas algumas 
FIGURAS DE LINGUAGEM, como:
- ALITERAÇÃO
- IRONIA
- METÁFORA
- EUFEMISMO
- METONÍMIA
- COMPARAÇÃO

“As figuras de linguagem são recursos 
expressivos quem emprestam ao pensamento 
mais energia e vivacidade, que, por sua vez, 
conferem à frase
mais elegância e graça e permitem ao leitor 
captar mais efetivamente a mensagem 
pretendida pelo
autor.”

(Mesquita & Martos (2009, p. 484))
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São recursos da linguagem usados para tornar a 
mensagem mais rica e expressiva. 

Potencializam a comunicação, demostrando a sensibilidade 
de quem a usa e traduzem particularidades estilísticas do 
emissor da linguagem. 

As figuras de linguagem exprimem também o pensamento 
criativo, exploram o sentido não literal das palavras, 
realçam sonoridade de vocábulos e frases e até mesmo, 
organizam orações, afastando-a de uma estrutura 
gramatical padrão e comum. 

As figuras de linguagem costumam ser classificadas em 
FIGURAS SONORAS, FIGURAS DE CONSTRUÇÃO e FIGURAS 
DE PALAVRAS OU SEMÂNTICAS.
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FIGURAS DE SOM OU SONORAS
As figuras sonoras utilizam-se de efeitos da linguagem para 
criar palavra que  reproduzam os sons presentes nos seres. 
As mais conhecidas são: aliteração, assonância, paronomásia 
e onomatopeia.

ALITERAÇÃO: consiste na repetição da mesma consoante.
EX: O rato roeu a roupa do rei de Roma.

ASSONÂNCIA: consiste na sequencia da mesma vogal.
EX: Meu eu é o que seu eu me deu. 

ONOMATOPÉIA: consiste na criação de uma palavra para 
imitar sons e ruídos. 
EX: Ouvi sons na porta: toc, toc, toc!

ECO: consiste no uso sequenciado de palavras que terminam 
com o mesmo som.
EX: O pão não é tão baratão!!
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1. Qual a figura de linguagem 
usada na charge e o que ela 
representa?

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

EXERCÍCIO
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1. Qual a figura de linguagem 
usada na charge e o que ela 
representa?

R. Onomatopeia e representa 
palavras que reproduzem os 
sons.

EXERCÍCIO
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FIGURAS DE CONSTRUÇÃO OU SINTAXE

As figuras de construção ou de sintaxe são desvios que ocorrem na concordância (verbal ou nominal), na 
ordem e na construção dos termos da oração. 

As mais conhecidas são: elipse, zeugma, pleonasmo, assíndeto, polissíndeto, anacoluto, hipérbato, 
hipálage, anáfora e silepse.

Vamos conhecer o PLEONASMO e a ELIPSE.

PLEONASMO: é uma repetição desnecessária que tem como finalidade é reforçar a mensagem.

EX: Me disseram que ele morreu de morte morrida.

ELIPSE: consiste na omissão de uma palavra que não foi citada mas pode ser identificada pelo contexto.
EX: Hoje é 11 de maio. (omissão da palavra DIA)
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2. Qual é a expressão que representa o pleonasmo?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3. Qual foi o entendimento do Rex?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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2. Qual é a expressão que representa o pleonasmo?
R: SAIA PRA FORA, REX!

3. Qual foi o entendimento do Rex?
R: QUE DEVERIA LEVAR A SAIA DA DONA PARA FORA DA CASA.
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FIGURAS DE PALAVRAS OU SEMÂNTICAS

Consistem no emprego de uma palavra num sentido 
figurativo e não convencional, ou seja, num sentido 
conotativo. 

As principais são: comparação, metáfora, catacrese, 
metonímia, antonomásia, sinestesia, antítese, 
eufemismo, gradação, hipérbole, prosopopeia, 
paradoxo, perífrase, apóstrofe e ironia.

Vamos conhecer a METÁFORA, COMPARAÇÃO, 
CATACRESE, METONÍMIA, SINESTESIA, ANTÍTESE, 
EUFEMISMO, HIPÉRBOLE, PROSOPOPEIA E IRONIA.

Na próxima aula!
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