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• TEMPO DE AULA: 50 (MANHÃ E TARDE) 

• DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

• CONTEÚDO: FIGURAS DE LINGUAGEM 2

• EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES
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NA AULA ANTERIOR

• DENOTAÇÃO E CONOTAÇÃO

• FIGURAS DE LINGUAGEM 1
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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.

Na aula de hoje vamos conhecer a METÁFORA, 
COMPARAÇÃO, CATACRESE, METONÍMIA, ANTÍTESE,  
EUFEMISMO, SINESTESIA, HIPÉRBOLE, PROSOPOPEIA 
E IRONIA.
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COMPARAÇÃO OU SÍMILE: 
Ocorre quando se estabelece uma relação 
comparativa entre dois elementos que se 
identificam, ligados por palavras comparativas 
diretas: COMO, TAL QUAL, ASSIM COMO, QUE 
NEM, TANTO QUANTO... 

EX: Falou engasgando que nem um bêbado.

METÁFORA: 
Consiste em uma comparação indireta, sem o 
uso das palavras comparativas.

EX: Os olhos dela eram mar noturno e revolto.
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01. A semelhança estabelecida entre a imagem 
das árvores com os pulmões humanos é uma 
característica de quais figuras de linguagem?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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01. A semelhança estabelecida entre a imagem 
das árvores com os pulmões humanos é uma 
característica de quais figuras de linguagem?
R: METÁFORA e COMPARAÇÃO.
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CATACRESE: 
Ocorre quando usamos uma expressão INCOMUM 
para designar algo por desconhecer o termo 
específico, fugindo do sentido literal.
EX: A receita dizia uma cabeça de cebola.

METONÍMIA: 
 Consiste numa transposição de significado, ou seja, 
usar uma palavra para representar outra.  Ou seja, 
usar o AUTOR pela OBRA, a MARCA pelo PRODUTO, o 
EFEITO pela CAUSA, a PARTE pelo TODO, etc. 

EX: Juvenal morreu de cachaça. (a morte foi em 
decorrência de cirrose hepática provocada pelo abuso 
de álcool.)
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METONÍMIA
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02. Qual foi a figura de linguagem predominante no texto?
A) Metáfora
B) Metonímia
C) Catacrese
D) Comparação 

03. Qual é o produto que o menino desejava comprar?
E) (    ) Assolan
F) (    ) Palha-de-aço
G) (    ) Bucha 
H) (    ) Esponja

04. Marque a frase que esteja grafada corretamente:
I) (    ) Dê-me um copo de água.
J) (    ) Dê-me um copo com água.
K) (    ) Me dê um copo d’água.
L) Me dê um copo com água.

 Observe o texto

O menino chegou ao balcão 
dizendo:

“Quero um Bombril”.

O vendedor perguntou:

“De qual marca você quer?”.

O menino respondeu:

“Assolan”.
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EUFEMISMO: 
consiste em atenuar um pensamento desagradável 
ou chocante.
EX: Ele sempre faltava com a verdade. (= mentia)

IRONIA:
recurso linguístico que consiste em afirmar o 
contrário do que se pensa.
EX: Que pessoa educada! Entrou sem 
cumprimentar ninguém.

PROSOPOPEIA OU PERSONIFICAÇÃO: 
consiste em atribuir a seres inanimados 
características próprias dos seres humanos.
EX: O jardim olhava as crianças sem dizer nada.
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SINESTESIA: 
Trata-se da mistura das sensações percebidas por 
diferentes órgãos sensoriais.
EX: Sua voz dura, fria e amarga, chegava aos 
meus ouvidos.

ANTÍTESE: 
É o emprego de palavras ou expressões de 
significados opostos.
EX: As flores são vida e morte.

HIPÉRBOLE: 
Trata-se de exagerar uma ideia com finalidade 
enfática.
EX: Meu Déeeeus!!! Estou morrendo de sede!!!!
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O vento beija meus cabelos
As ondas lambem minhas pernas
O sol abraça o meu corpo
Meu coração canta feliz
(Lulu Santos)

01. No texto há exemplo claro de:
A) Eufemismo
B)  Antítese
C) Aliteração
D) Prosopopeia
E) Sinestesia

Que pode uma criatura senão,
Entre criaturas, amar?
Amar e esquecer, amar e malamar,
Amar, desamar, amar?
(Carlos Drummond de Andrade)

02. A figura de linguagem que se evidencia 
no texto é:
A) Metáfora
B) Sinestesia
C) Comparação
D) Aliteração
E) Antítese.

14           



15           


	Slide 1
	Slide 2
	NA AULA ANTERIOR
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15

