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ROTEIRO DA AULA

1) DID YOU KNOW? (VOCÊ SABIA?) 

2) ESTUDO DE LÉXICO – Polissemia em inglês

3) HORA DE PRATICAR
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Disponível:https://www.figuradelinguagem.com/gramatica/polissemia/. Acesso em 7 de setembro de 2020.

Trata-se de um conceito da 

área de Linguística, mas 

especificamente da Semântica, 

utilizado para definir “algo que 

possui muitos significados.”

Polissemia – o que é?

https://www.figuradelinguagem.com/gramatica/polissemia/
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A polissemia é a propriedade da palavra de

apresentar significados distintos que só podem

ser explicados dentro de um contexto.

Desse modo, uma palavra polissêmica nada mais

é que aquela que possui significados múltiplos,

embora seja escrita e pronunciada da mesma

forma.

Disponível:https://www.figuradelinguagem.com/gramatica/polissemia/. Acesso em 7 de setembro de 2020.

https://www.figuradelinguagem.com/gramatica/polissemia/


6

POLISSEMIA DO 

SUFIXO “-ED” EM 

INGLÊS
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OS VERBOS 

REGULARES NO 

SIMPLE PAST RECEBEM 

O SUFIXO -ED.

Disponível:https://matchthememory.com/img/game_previews/SimplePastJPI.png. Acesso em 06.07.2020.

https://matchthememory.com/img/game_previews/SimplePastJPI.png
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O sufixo -ed é usado nas seguintes situações.

1. Para formar adjetivos

*TALENT: TALENTO / TALENTED: TALENTOSO

Anna is talented. [A Anna é talentosa.]

*BLUE EYES: OLHOS AZUIS / BLUE-EYED: QUE TEM OS OLHOS AZUIS

The blue-eyed character was there. [O personagem de olhos azuis estava lá.]

*SHOCK: CHOCAR / SHOCKED: CHOCADO

Everybody was shocked because of the accident. [Todos estavam chocados 

por causa do acidente.]
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2. Para formar o passado simples de verbos regulares

*WORK: TRABALHAR / WORKED: TRABALHOU

He worked a lot. [Ele trabalhou muito.]

*PLAY: JOGAR / PLAYED: JOGOU

I played chess. [Eu joguei xadrez.]

*HELP: AJUDAR / HELPED: AJUDOU

The woman helped the boy. [A mulher ajudou o menino.]
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OUTRAS SITUAÇÕES 

POLISSÊMICAS EM 

INGLÊS
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Disponível:https://www.inglesnapontadalingua.com.br/2016/06/polissemia-em-ingles.html. Acesso em 6 de setembro de 2020.

Só para você compreender isso, responda-me o que

significa PEN? Uma palavra básica que faz parte de

qualquer curso básico de inglês.

Você certamente deve ter dito que PEN significa CANETA.

Muito bem! É isso mesmo! Trata-se de uma das primeiras

coisas que aprendemos. Mas, com o tempo temos de ficar

atento com isso; pois, podemos encontrar PEN sendo usado

em outros contextos e assim interpretarmos errado um

texto. Veja a sentença a seguir:

https://www.inglesnapontadalingua.com.br/2016/06/polissemia-em-ingles.html
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Without cattle in the pen, he had nothing else to do.

Veja que traduzir PEN por caneta na sentença não faz muito sentido. Logo, é

preciso aprender que PEN aí significa CURRAL (local para confinar animais em

uma fazenda, haras, etc.). Dessa forma, a sentença acima será interpretada

corretamente.

Sem gado no curral, ele não tinha mais o que fazer.

Outra palavra (substantivo) que pode gerar confusão é LOVE. Você sabe que

LOVE significa AMOR. Mas, se você curte tênis (o esporte, não o calçado),

deve saber também que LOVE é como dizemos o número ZERO nesse esporte.

Logo, quando alguém diz que o placar de um jogo de tênis está em FIFTEEN-

LOVE, devemos entender que está 15 a 0.

Disponível:https://www.inglesnapontadalingua.com.br/2016/06/polissemia-em-ingles.html. Acesso em 6 de setembro de 2020.

https://www.inglesnapontadalingua.com.br/2016/06/polissemia-em-ingles.html
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Se você já tem um conhecimento básico em inglês, sabe que nesse

idioma há palavras que apresentam significados múltiplos e que

dependem do contexto para a sua distinção. Nos contextos a seguir,

estabeleça a diferença de significado dos vocábulos em destaque.

1) Larry was amazed by his daughter’s speech at her 

gratuation ceremony.

2) My father parked the car outside 15 minutes ago.

3) Lisa was embarrassed during the summit.

4) Yesterday, I revised all my English lessons.

5) Robert and Diana were very interested in adopting a dog.

6) It snowed last year.
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1) Larry was amazed by his daughter’s speech at her gratuation ceremony. 

[AMAZED = SURPRESO, adj.]

2) My father parked the car outside 15 minutes ago.

[PARKED = ESTACIONOU, verbo]

3) Lisa was embarrassed during the summit.

[EMBARRASSED = CONSTRANGIDA, adj.]

4) Yesterday, I revised all my English lessons.

[REVISED = REVISEI, verbo]

5) Robert and Diana were very interested in adopting a dog.

[INTERESTED = INTERESSADOS, adj.]

6) It snowed last year.

[SNOWED = NEVOU, verbo]
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Indique a mensagem passada pela estampa da camisa.

Justifique sua resposta:
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Provavelmente, a ideia está relacionada

a uma pessoa que precisa relaxar;

alguém estressado quer ficar sozinho;

alguém precisa de mais espaço físico

para guardar as coisas.

Porque a palavra SPACE tem dois

significados:

*Espaço físico;

*A área além da atmosfera terrestre ou

além do sistema solar.

Indique a mensagem passada pela estampa da camisa. Justifique sua

resposta:


