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• TEMPO DE AULA: 25 min

• DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

• CONTEÚDO: AS FIGURAS DE LINGUAGEM

• EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES
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AS FIGURAS DE LINGUAGEM NO DIA A DIA

Figuras de Linguagem são recursos linguísticos que possibilitam
maior expressividade. Tirando as palavras do uso comum e
multiplicando seu sentido através da CONOTAÇÃO.

OU SEJA, É USAR AS PALAVRAS EM SENTIDO CRIATIVO E 
DIFERENTE.

Existem diversos tipos de Figuras de linguagem, as principais são:
1. ANTÍTESE
2. PROSOPOPEIA
3. IRONIA
4. EUFEMISMO
5. METÁFORA
6. COMPARAÇÃO
7. CATACRESE
8. HIPÉRBOLE
9. ONOMATOPEIA
10. METONÍMIA



1. ANTÍTESE: é quando se usa na mesma
expressão palavras ou imagens que
traduzem sentidos contrários.
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2. PROSOPOPEIA  OU PERSONIFICAÇÃO:

quando atribuímos características humanas
a não humanos.
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3. IRONIA: quando queremos dizer algo, mas falamos o

contrário do que queríamos dizer para gerar um sentido de

comédia, zombaria, sarro.
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4. EUFEMISMO: é uma forma de suavizar a expressão para evitar que a 
mensagem fique impactante. 
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5 e 6. COMPARAÇÃO E METÁFORA:
as duas figuras trabalham com a
analogia direta ou indireta.
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7. CATACRESE: é o uso incomum de palavras ou expressões, geralmente,
porque não temos outra para falar, tornaram-se populares.
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8. HIPÉRBOLE: é o exagero da
expressão, para chamar atenção ao
que se quer dizer.
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9. ONOMATOPEIA: são palavras
que reproduzem sons.
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10. METONÍMIA: é uma troca de palavras. Para dizer o
produto, se diz a marca. Para falar da obra, fala-se do
autor. Para chamar uma pessoa, chama-a por uma
característica, o famoso apelido. Ou seja, sempre que
você usa uma parte para se referir ao todo, ou vice-
versa.
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ATIVIDADE

Reconheça qual figura de linguagem ocorreu nas frases destacadas abaixo:

1. Quando o filme começou, voei para casa. _______________________
2. Foi ele que subtraiu meu dinheiro. _________________________________
3. A guerra não leva a nada, devemos buscar a paz.  ____________________________
4. “O tempo é uma cadeira ao sol, e nada mais”._________________________________
5. “Engoliu o piano mas o teclado ficou de fora”. 

___________________________________
6. “Antônia, você parece uma lagarta 

listada.”______________________________________
7. Sentou-se no braço da poltrona para descansar. _______________________________
8. Vem depressa que o Faustão começou. _______________________________
9. “Te trago mil rosas roubadas.’ _______________________________________
10. A cachorra sonhava com um céu cheio de preás. 

___________________________________
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1. Quando o filme começou, voei para casa. R. HIPÉRBOLE
2. Foi ele que subtraiu meu dinheiro.  R. EUFEMISMO
3. A guerra não leva a nada, devemos buscar a paz.  R. ANTÍTESE
4. “O tempo é uma cadeira ao sol, e nada mais”.  R. METÁFORA
5. “Engoliu o piano mas o teclado ficou de fora”. R. IRONIA
6. “Antônia, você parece uma lagarta listada.” R. COMPARAÇÃO
7. Sentou-se no braço da poltrona para descansar. R. CATACRESE
8. Vem depressa que o Faustão começou. R. METONÍMIA
9. “Te trago mil rosas roubadas.’ R. HIPÉRBOLE
10. A cachorra sonhava com um céu cheio de preás.  R. PROSOPOPEIA

ATIVIDADE

Reconheça qual figura de linguagem ocorreu nas frases destacadas abaixo:


