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 (EF09LP03) Produzir artigos de opinião, tendo em vista o contexto de produção dado, assumindo posição diante de tema 
polêmico, argumentando de acordo com a estrutura própria desse tipo de texto e utilizando diferentes tipos de argumentos 
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(EF09LP04) Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com estruturas sintáticas complexas no nível 
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e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção.  
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Figuras de Linguagem 
 
As figuras de linguagem são recursos linguísticos a que os autores recorrem para tornar a linguagem mais rica e 
expressiva. Esses recursos revelam a sensibilidade de quem os utiliza, traduzindo particularidades estilísticas do emissor 
da linguagem. As figuras de linguagem exprimem também o pensamento de modo original e criativo, exploram o sentido 
não literal das palavras, realçam sonoridade de vocábulos e frases e até mesmo, organizam orações, afastando-a, de 
algum modo, de uma estrutura gramatical padrão, a fim de dar destaque a algum de seus elementos. As figuras de 
linguagem costumam ser classificadas em figuras de som, figuras de construção e figuras de palavras ou semânticas. 
 
Para dominarmos o uso das figuras de linguagem de maneira correta, estudaremos de modo sintetizado, os conceitos 
de denotação e conotação. 
Denotação 
Ocorre denotação quando a palavra é empregada em sua significação usual, literal, referindo-se a uma realidade 
concreta ou imaginária. 
Já é a quinta vez que perco as chaves do meu armário 
Aquela sobremesa estava muito azeda, não gostei. 
 
Conotação 
Ocorre a conotação quando a palavra é empregada em sentido figurado, associativo, possibilitando várias 
interpretações. Ou seja, o sentido conotativo tem a propriedade de atribuir às palavras significados diferentes de seu 
sentido original. 
A chave da questão é você ser feliz independente do momento 
Margarida é uma mulher azeda, está sempre de péssimo humor. 
 
Podemos perceber que as palavras chave e azeda ganham novos sentidos além dos quais encontramos nos dicionários. 
O sentido das palavras está de acordo com a ideia que o emissor quis transmitir. Sendo assim, a conotação é um 
recurso que consiste em atribuir novos significados ao sentido denotativo da palavra. 
 
FIGURAS DE LINGUAGENS I 
Onomatopeia: consiste na criação de uma palavra para imitar sons e ruídos. É uma figura que procura imitar os ruídos e 
não apenas sugeri-los. 
Chega de blá-blá-blá-blá! 
 
Antítese: é o emprego de palavras ou expressões de significados opostos. 
Os jardins têm vida e morte. 
 
Hipérbole: trata-se de exagerar uma ideia com finalidade enfática. 
Estou morrendo de sede! 
Não vejo você há séculos! 
 
Prosopopeia ou personificação: consiste em atribuir a seres inanimados características próprias dos seres humanos. 
O jardim olhava as crianças sem dizer nada. 
 
 
EXERCÍCIOS 
1-Partindo-se do pressuposto de que a linguagem é expressa por diferentes sentidos em um dado contexto, atribua aos 
exemplos em questão os códigos mencionados: 
( D ) denotação 
( C ) conotação     
 
 
A.  (   ) 
Horário de verão começa à meia-noite deste sábado. 
Relógios devem ser adiantados em uma hora no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 
Expectativa é de redução de 5% na demanda de energia no horário de pico. 
 http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/10/horario-de-verao-comeca-meia-noite-deste-sabado.html 
 
 
 
 
 
 

https://www.infoescola.com/portugues/frase-oracao-e-periodo/
https://www.infoescola.com/portugues/figuras-de-som/
https://www.infoescola.com/portugues/figuras-de-sintaxe-ou-de-construcao/
https://www.infoescola.com/portugues/figuras-de-palavras/
https://www.infoescola.com/linguistica/denotacao/
https://www.infoescola.com/linguistica/conotacao/
https://www.infoescola.com/linguistica/onomatopeia/
https://www.infoescola.com/linguistica/antitese/
https://www.infoescola.com/linguistica/hiperbole/
https://www.infoescola.com/linguistica/prosopopeia/
https://www.infoescola.com/portugues/personificacao/


B. (   ) 
 

Memória 
Amar o perdido 
deixa confundido 
este coração. 
Nada pode o olvido 
contra o sem sentido 
apelo do Não. 
As coisas tangíveis 
tornam-se insensíveis 
à palma da mão 
Mas as coisas findas 
muito mais que lindas, 
essas ficarão. 
Carlos Drummond de Andrade 

 
 
C. (     ) 
 
A camada de ozônio, o escudo que protege a vida na Terra dos níveis nocivos de radiação ultravioleta, manteve-se 
estável na última década, conforme estudo elaborado pela Organização Mundial da Meteorologia (OMM) e o Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), divulgado nesta quinta-feira.  […] (Fonte: Folha de São Paulo, 
16/09/2010) 
 
 
 
2, Leia com atenção, escreva as frases a seguir e responda se ocorre Hipérbole, Personificação OU Antítese:  
 
a) Se não fosse pelo atalho levaria um século para chegar. 

b) “Mas dentro de mim (...) o coração grita – Mentira!” 

c) Meu Deus! Estou sem WI-FI! Vou morrer! 

d) Dia e noite para mim são a mesma coisa sem você. 

e) Você é claridade na minha escuridão. 

f) Seus olhos me dizem tudo que eu quero ouvir. 

g) Ela chorou um mar de lágrimas. 

 

3-Agora formule um exemplo com cada figura de linguagem explicada acima: 
1- 

2- 

3- 

4- 

 

 



 
TODO SER HUMANO TEM SEU VALOR 

 
    Sabemos que todo e qualquer serviço que oprime o trabalhador de sua liberdade é considerado trabalho escravo. 
Mas, o que mais preocupa é dizerem que o tempo da escravidão já acabou. Será que na atualidade não é encontrada 
pessoas sendo obrigadas a fazer esse tipo de trabalho? É inaceitável esse tipo de crime ainda insistir em perdurar em 
nosso meio. 
       Em primeiro lugar, quando ouvimos falar "escravidão" no nosso pensamento vem logo pessoas de cor negra, pobres 
de origem africana, que eram comercializadas como animais. Porém, na atualidade esses acontecimentos não são 
diferentes, ainda infelizmente existe sim trabalho escravo no Brasil. 
 
(Robéria Silva Santos, disponível em: (http://professorjeanrodrigues.blogspot.com.br/ ). 
 
 
4- Este é o tema de nossa redação. Aborde este assunto de forma dissertativa no seu caderno de redação. Não esqueça 

que a escravidão esteve e está ligada aos vários tipos de trabalho que existem, remuneração e condições oferecidas. 

São dois temas que podem ser descritos de forma unificada e com pelo menos 3 (três) argumentos convincentes. 

 

DISSERTAÇÃO: 

PARÁGRAFO 1-INTRODUÇÃO (com definição dos argumentos a serem descritos) 

PARÁGRAFO 2- ARGUMENTO 1 

PARÁGRAFO 3 – ARGUMENTO 2 

PARÁGRAFO 4 – ARGUMENTO 3 

PARÁGRAFO 5 – CONCLUSÃO  

OBS- Existem outras formas de dissertar que também podem ser usadas de acordo com a explicação dos professores 

das diversas ESCOLAS. 


