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• TEMPO DE AULA: 50min (TARDE)
• DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA
• CONTEÚDO: ESTUDO DE SEMÂNTICA
• EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES
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NA AULA ANTERIOR
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EXERCÍCIO

Capítulo XII
Partimos com o tempo encoberto, mas estável. Não teríamos de nos
preocupar nem com calores cansativos nem com chuvas desastrosas.
Um tempo próprio para o turismo. O prazer de galopar por um país
desconhecido deixava-me de bom humor naquele início de aventura.
Sentia toda a felicidade, todo o prazer e liberdade de um
excursionista. Começava a gostar da viagem. “Afinal, o que estou
arriscando?”, dizia-me. “Viajar por um país dos mais curiosos, escalar
uma montanha bastante notável, na pior das hipóteses, descer ao
fundo de uma cratera extinta! [...] Quanto à existência de uma galeria
que acaba no centro do globo, pura imaginação! Pura impossibilidade!
Vou tratar, então, de aproveitar o que a expedição tem de bom sem
maiores problemas”. Quando concluí esse raciocínio, já havíamos
saído de Reykjavik. Hans caminhava à frente num passo rápido, igual e
constante.
JÚLIO VERNE.
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1. O texto lido apresenta características de um
relato de viagem. No trecho “O prazer de

galopar por um país desconhecido
deixava-me de bom humor naquele início
de aventura.” O elemento do gênero que se
destaca é:
A) O texto está escrito em 1ª pessoa;
B) Apresenta marcadores precisos de tempo e
lugar;
C) A linguagem usada é objetiva e clara;
D) Descreve com precisão cenas, lugares e
pessoas.

2. É muito comum em relatos de viagem, além dos
fatos e ações, observarmos as impressões e/ou
emoções de quem narra. O trecho que aparece
essa característica é:
A) “Partimos com o tempo encoberto, mas
estável.”
B) “Um tempo próprio para o turismo.”
C) “Sentia toda a felicidade, todo o prazer e
liberdade de um excursionista.”
D) “Pura impossibilidade!”
3. São palavras do texto que se referem ao campo
semântico das impressões climáticas:
A) galeria, turismo e montanha.
B) prazer, humor e felicidade.
C) Partimos, viajar e aproveitar.
D) estável , calores e chuvas
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ESTUDOS SOBRE SEMÂNTICA
A semântica é o estudo do significado,
do sentido e da interpretação do
significado de uma palavra, signo, frase
ou de uma expressão.
Neste campo de estudo da Língua
Portuguesa, também são analisadas as
mudanças de sentido que podem
ocorrer nas formas linguísticas devido a
alguns fatores, como, por exemplo, o
tempo e o espaço geográfico.

Disponível em: https://sorisomail.com/partilha/117683.html
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Na Língua Portuguesa, o significado das palavras
leva em consideração os seguinte conceitos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Sinonímia
Antonímia
Homonímia
Paronímia
Polissemia
Hiperônimo
Hipônimo
Conotação e denotação

Que passa a ser agora o nosso objeto de estudo e
de análise.

Disponível em:
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/g
uiaenem/fique-esperto-palavras-parecidas-signifi
cados-muito-diferentes-20931421
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1.

2.
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3. Homonímia
Relação estabelecida entre duas ou mais palavras que, embora possuam significados diferentes,
apresentam a mesma estrutura fonológica, ou seja, os homônimos. Os homônimos subdividem-se
em palavras homógrafas, homófonas e perfeitas:
• Homógrafas: São as palavras iguais na escrita, porém diferentes na pronúncia.
Exemplos: gosto (substantivo) – gosto (1ª pessoa do singular do presente indicativo) / conserto
(substantivo) – conserto (1ª pessoa do singular do presente indicativo);
• Homófonas: São as palavras iguais na pronúncia, porém diferentes na escrita.
Exemplos: cela (substantivo) – sela (verbo) / cessão (substantivo) – sessão (substantivo);
Perfeitas: São as palavras iguais tanto na pronúncia como na escrita.
Exemplos: cura (verbo) – cura (substantivo); cedo (verbo) – cedo (advérbio).
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DISPONÍVEL EM:
http://vanessanobreconsultoria.blogspot.com/2014/01/parec
e-mas-nao-e.html

DISPONÍVEL EM: https://concurseria.com.br/blog/sessaosecao-ou-cessao-veja-como-usar-corretamente-cadapalavra/
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4. Paronímia
Relação estabelecida entre duas ou mais palavras que possuem significados diferentes,
porém são muito semelhantes na pronúncia e na escrita, ou seja, os parônimos.
Exemplos: emigrar – imigrar; cavaleiro – cavalheiro; comprimento – cumprimento.
5. Polissemia
A polissemia caracteriza-se pela propriedade que uma mesma palavra possui de
apresentar vários significados.
Exemplos: Higienize bem as mãos (parte do corpo humano).
Ele abriu mão dos seus direitos (desistir).
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DISPONÍVEL EM:
https://
clicarembomportugues.bl
ogspot.com/2013/08/
paronimos-ehomonimos.html
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6. Hiperônimo
É uma palavra pertencente ao mesmo campo semântico de outra, mas com o sentido
mais abrangente.
Exemplo: A palavra “flor”, que está associada aos diversos tipos de flores, como rosa,
violeta etc.
7. Hipônimo
O hipônimo é um vocábulo mais específico, possui o sentido mais restrito que os
hiperônimos.
Exemplo: “Observar”, “olhar”, “enxergar” são hipônimos de “ver”.
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Disponível em: https://vemqueteexplico.blogspot.com/2013/02/hiperonimos-e-hiponimos.html
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Conotação e denotação
Na conotação, a palavra é empregada com um
significado diferente do original, criado pelo
contexto, diferente do que está no dicionário da
língua, utilizado no sentido figurado.
Exemplo: Ela tem um coração de pedra!
Já na denotação, a palavra é empregada em seu
sentido original, com o significado que
encontramos quando consultamos o dicionário,
o sentido literal.

Disponível em:
https://massagemshiatsu.com/pedra-nos-ri
ns

Exemplo: Ela tem pedras nos rins.
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EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO
01. Marque com um X os EMOJIS que têm significados contrários, ou seja, ANTÔNIMOS, de
FELIZ:
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02. Nas frases abaixo você vai ter opções de palavras para completar as frases,
fique esperto, porque são parecidas, mas seus significados são muito
diferentes:
A)
B)
C)
D)
E)

A garota não tinha o menor _____________ de humor. (censo – senso)
Vou ao cinema na ___________ das dez. (sessão – cessão – seção)
A palavra avô tem _________________ circunflexo. (assento – acento)
Trancaram a ____________ e jogaram a chave fora. ( sela – cela)
Mandou ir para _______________ do volante. ( traz – trás)
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03. Assinale a alternativa em que a forma verbal tragam possui o mesmo sentido que na
frase – Assim se tragam vidas humanas, casas, lares ...
a) É necessário que se tragam muitos recursos para resolver essa desgraceira.
b) Esperamos que as chuvas não tragam mais infortúnios.
c) As avalanches acontecem repentinamente e tragam morros inteiros.
d) Todos querem que as chuvas tragam apenas benefícios, e não destruição.
e) Todo auxílio que as pessoas tragam numa situação dessas é bem recebido.
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04. Fotografia divulgada na internet mostra a placa com o nome de um bar. Nela se lê:
“BAR ÁLCOOL ÍRIS”. Pode-se criticar a suposta originalidade, mas não há dúvida de que a
escolha do nome baseou-se na relação que há entre as palavras “álcool” e “arco”, o que
caracteriza um caso de
a) ambiguidade.
b) homonímia.
c) paráfrase.
d) paronímia.
e) polissemia.
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05. Analise as proposições abaixo.
I. O concerto da locomotiva será rápido. / O conserto musical foi belíssimo.
II. Joana foi empoçada Ministra. / A água está empossada desde manhã na plataforma.
III. Ascendeu à torre de controle rapidamente. / Acendeu a fogueira e começou o churrasco
dos funcionários.
Os homônimos estão corretamente empregados em
a)
b)
c)
d)
e)

I e II, apenas.
II e III, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
I, II e III.
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