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INTRODUÇÃO À SEMÂNTICA
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CONCEITO

Semântica é o estudo do significado. Incide sobre a relação entre significantes, tais como
palavras, frases, sinais e símbolos, e o que eles representam, a sua interpretação. A
semântica linguística estuda o significado usado por seres humanos para se expressar
através da linguagem.

Cyanide & Hapiness. Disponível em: http://cyanidebrasil.blogspot.com/. Acesso em: 14 set. 2020.

BROWNE, C. Hagar. Disponível em: https://deposito-de-tirinhas.tumblr.com. Acesso em: 14 set. 2020.

http://cyanidebrasil.blogspot.com/
https://deposito-de-tirinhas.tumblr.com/
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INTRODUÇÃO À ESTILÍSTICA
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A Estilística é parte dos estudos gramaticais que se dedica à expressividade da linguagem,
diferindo desvios relativos ao registro padrão da língua de traços estilísticos. Essa área,
como o próprio nome sugere, preocupa-se com o estilo. Nela, a linguagem pode ser
utilizada para fins estéticos, conferindo à palavra dados emotivos e expressividade. Pode
ser fônica, morfológica, sintática ou semântica.

CONCEITO
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SINONÍMIA - Relação que se estabelece entre duas palavras ou mais que apresentam
significados iguais ou semelhantes, ou seja, os sinônimos.

Antenor Nascentes, Dicionário de Sinônimos.

BROWNE, C. Hagar. Disponível em: https://deposito-de-tirinhas.tumblr.com. Acesso em: 14 set. 2020.

https://deposito-de-tirinhas.tumblr.com/
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ANTONÍMIA - Relação que se estabelece entre duas palavras ou mais que apresentam
significados opostos ou contrários, ou seja, os antônimos.

Disponível em: http://www.portaldapropaganda.com.br. Acesso em: 14 set. 2020.

“Brota esta lágrima e cai (...)
Mas é rio mais profundo
Sem começo e nem fim
Que atravessando por este mundo
Passa por dentro de mim”. 

(Cecília Meireles)

Atenção!

Quando empregadas em textos literários,
as palavras ou expressões com sentido
contrário equivalem à figura de
linguagem chamada de ANTÍTESE.

http://www.portaldapropaganda.com.br/
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CAMPO SEMÂNTICO
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CAMPO LEXICAL

Conjunto de palavras que pertencem a uma mesma área de conhecimento, cuja
estrutura pode ser alterada de acordo com o surgimento de novas palavras
[afinidades conceituais].
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• Hipônimos [Do grego hyponymon (hypo = debaixo, inferior/
onymon = nome)], = palavras de sentido mais específico,
relativamente a outras de sentido mais geral. Por exemplo, gato é
hipônimo de mamífero.

Gato < mamífero
Sardinha < peixe
Flor < orquídea
Murmurar < dizer

HIPONÍMIA E HIPERONÍMIA 
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• Hiperônimos [Do grego hyperonymon (hyper = acima, sobre/
onymon = nome)],= palavras de sentido mais geral, relativamente a
outras de sentido mais específico. Por exemplo, mamífero é
hiperônimo de gato.

Mamífero > gato, leão, homem
Peixe > sardinha, atum carapau
Flor > rosa, cravo, violeta
Dizer > murmurar, explicar

HIPONÍMIA E HIPERONÍMIA 
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HIPONÍMIA E HIPERONÍMIA 
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HIPONÍMIA E HIPERONÍMIA 
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Zuenir: [...] Há poucos dias teve um episódio, até muito desagradável, onde o leitor me

escreveu e respondi com bom humor, brincando. E ele respondeu uma tréplica,

desaforado, dizendo que eu o tinha desrespeitado, não o levava a sério, estava

brincando.

MELLO, R; DORIGATTI, B. Zuenir Ventura e o tempo de hoje. Disponível em: <http://www.saraivaconteudo.com.br/entrevistas/Post/10428>. Acesso em: 22 set. 2012.

QUESTÃO 1

TEXTO PARA AS QUESTÕES 1 E 2.
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Nos diversos gêneros textuais coexistem recursos linguísticos e expressivos que auxiliam na

textualidade. Do ponto de vista da comunicação, ocorreu algum problema de entendimento,

pois o

A) o texto não garantiu que o leitor entendesse as intenções do autor, o que caracteriza um

“ruído” em um dos fatores da textualidade.

B) o enunciador não foi bem compreendido provavelmente por não ter utilizado de forma

eficiente o canal de comunicação – no caso um e-mail.

C) o leitor interpretou o texto de resposta do jornalista de forma literal em relação ao que o

autor pretendia e, dessa forma, a intencionalidade foi ratificada.

D) receptor da mensagem desconhece os elementos da textualidade e por conta disso não foi

capaz de compreender o humor característico de uma entrevista.

E) o texto foi elaborado com a intenção de provocar o riso, o que é comum em textos

artísticos, no entanto, estes textos exigem conhecimento elevado sobre literatura.

QUESTÃO 1
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QUESTÃO 2 - Profa. Flávia Lêda

Sem alterar o sentido do texto original, poder-se-ia substituir a palavra desagradável por

A. amável.

B. incrível.

C. afável.

D. detestável.

E. depreciativa.
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Certas coisas

Não existiria som se não 
Houvesse o silêncio 
Não haveria luz se não Fosse a escuridão 
A vida é mesmo assim 
Dia e noite, não e sim...

SANTOS, L. e MOTA, N. Certas coisas.

QUESTÃO 3 - Profa. Flávia Lêda

Para reforçar a expressividade do texto, 
o autor empregou a figura

A. pleonasmo.

B. antítese.

C. silepse.

D. hipérbato.

E. anacoluto.
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Da manga rosa
Quero o gosto e o sumo
Melão maduro, sapoti, juá
Jabuticaba, teu olhar noturno
Beijo travoso de umbu cajá

Pele macia, ai! carne de caju!
Saliva doce, doce mel, mel de uruçu
Linda morena, fruta de vez temporana
Caldo de cana caiana, vou te desfrutar!
Linda morena, fruta de vez temporana
Caldo de cana caiana, vem me desfrutar!

VALENÇA, A. Morena Tropicana.

QUESTÃO 4 - Profa. Flávia Lêda Considerando as palavras em destaque
no texto, observa-se que elas fazem
parte de um mesmo campo semântico.
Um hiperônimo que pode abrangê-las
é:

A. verduras.

B. doenças.

C. frutas.

D. objetos.

E. animais.


