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Figuras de Linguagem 
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set 
 

RESUMO   
 

 

Figuras de pensamento  
 
Ironia: Consiste em dizer o oposto do que se pretende falar.  
Exemplo: Ela não sabe escrever Tirou 1000 na redação!  

 
Gradação: Enumeração gradativa (que aumenta ou diminui pouco a pouco) dentro de uma mesma ideia.  
Exemplo: De repente o problema se tornou menos alarmante, ficou menor, um grão, um cisco, um quase 
nada. 

 
Sinestesia: É caracterizada  pela combinação e mistura de diferentes sensações, provenientes de diferentes 

sentidos (visão, tato, olfato, paladar e audição).  
Exemplo: O cheiro doce e verde do campo lembra a minha infância.  

 
Personificação (prosopopeia):  É a atribuição de características de seres animados a seres não humanos.  
Exemplo: Hoje, ao abrir a janela, o sol sorriu para mim.  

 
Hipérbole: É um exagero de ideias.  

10 mil anos atrás 
 

Raul Seixas  
 
Antítese: É a utilização de termos que se opõem quanto ao seu sentido, ou seja, são palavras de sentidos 

opostos.  
Exemplo: O calor e o frio vivem em meu peito.  

 
Paradoxo: É a utilização de termos que se opõem contraditoriamente.  

arde sem se ver 
É ferida que dói e não se sente  

Luís de Camões  
 
Eufemismo: É a suavização de uma ideia, de um fato.  
Exemplo: O governo procederá ao reajuste de taxas. (em vez de aumento) 

 

Figuras de construção  
 
Elipse: É a omissão de um termo que o contexto ou a situação permitem facilmente suprimir.  
Exemplo: Deste lado da estrada, montanhas e daquele, rios.  

 
Zeugma: Essa figura de construção é uma das formas da elipse. Entretanto, consiste em participar de dois 

ou mais enunciados um termo apresentado em apenas um deles.  
Exemplo: Fui ao shopping e comprei uma blusa e também um casaco.  

 
Pleonasmo: É a repetição desnecessária de palavras para enunciar uma ideia. 
Exemplo: Entre já para dentro!  
A protagonista principal do  
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Hipérbato: É a inversão da ordem direta das palavras na oração, ou da ordem das orações no período, com 

finalidade expressiva.  

 

 
 
● Ordem direta: Você ainda tem muito a aprender.  

 
Polissíndeto: É o emprego repetitivo de conjunções coordenativas, especialmente das aditivas. 

Diferentemente do assíndeto, que é um processo de encadeamento de palavras sem conjunções.  
Exemplos:   
"Falta-lhe o solo aos pés: recua e corre, vacila e grita, luta e ensanguenta, e rola, e tomba, e se espedaça, e 
morre." - Polissíndeto.  

Olavo Bilac 
 
"Vim, vi, venci." - Assíndeto.  

Júlio César 
 
Silepse: É a concordância que se faz não com a forma gramatical das palavras, mas com o seu sentido, ou 

seja, com as ideias que elas expressam.  

 
● Gênero: Vossa excelência parece chateado.  

● Número: O grupo não gostou da bronca, reagiram imediatamente.  

● Pessoa: Os brasileiros somos lutadores.  

 
Anáfora: Ocorre quando uma mesma palavra ou várias, são repetidas sucessivamente, no começo de 

orações, períodos, ou em versos. 
Exemplo:  

não tinha nada, eu quis 
Quando tudo era ausência, esperei 
Quando tive frio, tremi 
Quando  
(...)  

À primeira vista - Daniela Mercury 
 
As figuras de linguagens sonoras combinam elementos sonoros porque estão relacionadas aos aspectos 

fonéticos e fonológicos da linguagem. Seus objetivos são o de explorar musicalidades possíveis com as 

combinações das palavras e produzir efeitos sinestésicos.  
Na língua portuguesa, são elas: aliteração, assonância, paronomásia e onomatopeia. 
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Aliteração 
É a repetição de fonemas idênticos ou semelhantes para sugerir acusticamente algum elemento, ato, 

fenômeno. Aparece como efeito estilístico em prosas poéticas ou poesias.  
Exemplo:  

 

Rato que rói a roupa 

Que rói a rapa do rei do morro 

Que rói a roda do carro 

Que rói o carro, que rói o ferro 

Que rói o barro, rói o morro 

Rato que rói o rato 

Ra-rato, ra-rato 

Roto que ri do roto 

Que rói o farrapo 

Do esfarra-rapado 

Que mete a ripa, arranca rabo 

Rato ruim 

Rato que rói a rosa 

Rói o riso da moça 

E ruma rua arriba 

 
(Chico Buarque) 

 
Assonância 
Segue o mesmo princípio que a aliteração, mas nesse caso as repetições sonoras são de fonemas vocálicos 

idênticos ou semelhantes.  
Exemplo: 
  
Moqueca, pititinga, caruru 
Mingau de puba, e vinho de caju 

 
(Gregório de Matos) 
 

Paronomásia 
É a combinação e/ou o uso de palavras que apresentam semelhança fônica ou mórfica, mas possuem sentidos 

diferentes. 
Exemplo: 

 

Pelo desterro 

Berro por seu berro 

Pelo seu erro 

Quero que você ganhe 

Que você me apanhe. 

Sou o seu bezerro 

 
(Caetano Veloso) 
 

Onomatopeia 
É uma figura de linguagem que busca reproduzir de forma aproximada palavras que representem um som 

natural.  
Exemplo: 
Passa, tempo, tic-tac 

Tic-tac, passa, hora 

Chega logo, tic-tac 

Tic-tac, e vai-te embora 

Passa, tempo 

Bem depressa 

Não atrasa 

Não demora 
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Que já estou 

Muito cansado 

Já perdi 

Toda a alegria 

De fazer 

Meu tic-tac 

Dia e noite 

Noite e dia 

Tic-tac 

Tic-tac 

Dia e noite 

Noite e dia. 
(Vinicius de Moraes) 

 
Figuras de Palavras são as seguintes: 

 
a) Metáfora: é a alteração do significado próprio de um palavra, advindo de uma comparação mental ou 

característica comum entre dois seres ou fatos. 

 
pavão é um arco-íris  (Rubem Braga) 

 
o mundo é um moinho rtola) 

 
b) Comparação: ocorre pelo confronto de pessoas ou coisas, a fim de lhes destacar características, 

traços  comuns, visando a um efeito  expressivo. 

 

 

  Olavo Bilac 

 

a 

deixai-me que diga: 

é tão belo como um sim 

  João Cabral de Melo Neto 

 
Observação: Não confunda a metáfora com a comparação. Nesta, os dois termos vêm expressos e unidos 

por nexos comparativos ( tal, qual, como, assim como, etc.). 

 
Hitler foi cruel como um monstro. (comparação) 
Hitler foi um monstro. (metáfora) 
 

c) Metonímia: Consiste na utilização de uma palavra por outra, com a qual mantém relação  semântica. 

Impende ressaltar que essa troca não se dá por sinonímia, mas porque uma evoca/ alude a outra. Há 

metonímia quando se emprega: 

I. efeito pela causa 
Os aviões semeavam a morte. [= bombas mortíferas (causa)] 

 
II.O autor pela obra: 
Adorava seu  Picasso e lia Machado de Assis. 

 
III. O continente pelo conteúdo: 
O Brasil chorou a morte de Ayrton Senna. 

 
IV. O instrumento pela pessoa que o utiliza: 
Ele é um bom garfo. [ = comilão] 
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V. O sinal pela coisa significada 
A solução para o país é a ascensão da Coroa. [ Coroa =  governo monárquico] 

 
VI. lugar pelos seus habitantes ou produtos: 
A América reagiu negativamente ao novo presidente. 

 
VII. O abstrato pelo concreto: 
A juventude acha que é onipotente. [a juventude = os jovens] 

 
VIII. A parte pelo todo: 

rummond de andrade)  
[ pernas =  pessoas] 

 
IX. O singular pelo plural: 
O homem é corruptível. [ o homem = os homens] 

 
X. O indivíduo pela espécie ou classe: 
O Judas da classe [ = o traidor] 
Os mecenas das artes. [ = os protetores] 
 

EXERCÍCIOS  
 

1.  

 
 

chocante. Na crônica, o autor enfatiza o aspecto negativo dos eufemismos, que serviriam para 

distorcer a realidade.  

 
De acordo com o autor, o eufemismo camufla a desigualdade social no seguinte exemplo: 
a) fracasso é crise (l. 8) 
b) peste é pandemia (l. 11) 
c) magricela é anoréxica (l. 11) 
d) rico é corrupto (l. 18) 
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2.  

 
 
Considerando-se a análise dos pressupostos e subentendidos relacionados com os elementos verbais 

e não verbais desse cartum, é correto afirmar que nele está presente um recurso estilístico 

denominado: 
a) comparação, cotejando os valores e o lugar dos sujeitos em uma sociedade excludente. 

b) paradoxo, sugerindo uma incompatibilidade ideológica referente aos que representam a força e a 

fraqueza. 

c) oxímoro, explicitando, através de conceitos contrários, elementos que se complementam no 

contexto público. 

d) antítese, denunciando, por meio de figuras e vocábulos antagônicos, a desigualdade, a opressão e 

a exploração social. 

e) metonímia, substituindo os indivíduos e suas classes sociais por nomes que apresentam entre si 

ideias contraditórias. 

 

3.  

 
 
Os conceitos a vestiram como uma segunda pele, 
O vocábulo a é comumente utilizado para substituir termos já enunciados. No texto, entretanto, ele 

tem um uso incomum, já que permite subentender um termo não enunciado. 

 
Esse uso indica um recurso assim denominado: 
a) elipse 
b) catáfora 
c) designação 
d) modalização 

 

4. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida, e restaurar na velhice a adolescência. Pois, senhor, 

não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. 

Se só me faltassem os outros, vá; um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde; mas 

falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que 

se põe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias; o 

interno não aguenta tinta. Uma certidão que me desse vinte anos de idade poderia enganar os 

estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam são de data 

recente; todos os antigos foram estudar a geologia dos campos santos. Quanto às amigas, algumas 
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datam de quinze anos, outras de menos, e quase todas creem na mocidade. Duas ou três fariam crer 

nela aos outros, mas a língua que falam obriga muita vez a consultar os dicionários, e tal frequência é 

cansativa.  

Entretanto, vida diferente não quer dizer vida pior; é outra coisa. A certos respeitos, aquela vida antiga 

aparece-me despida de muitos encantos que lhe achei; mas é também exato que perdeu muito espinho 

que a fez molesta, e, de memória, conservo alguma recordação doce e feiticeira. Em verdade, pouco 

apareço e menos falo. Distrações raras. O mais do tempo é gasto em hortar, jardinar e ler; como bem 

e não durmo mal.  
Ora, como tudo cansa, esta monotonia acabou por exaurir-me também. Quis variar, e lembrou-me 

escrever um livro. Jurisprudência, filosofia e política acudiram-me, mas não me acudiram as forças 

necessárias. Depois, pensei em fazer uma História dos Subúrbios menos seca que as memórias do padre 

Luís Gonçalves dos Santos relativas à cidade; era obra modesta, mas exigia documentos e datas como 

preliminares, tudo árido e longo. Foi então que os bustos pintados nas paredes entraram a falar-me e 

a dizer-me que, uma vez que eles não alcançavam reconstituir-me os tempos idos, pegasse da pena e 

contasse alguns. Talvez a narração me desse a ilusão, e as sombras viessem perpassar ligeiras, como 

ao poeta, não o do trem, mas o do Fausto: Aí vindes outra vez, inquietas sombras ?...  
ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. Capítulo II, Rio de Janeiro: José Aguilar, 1971, v. 1,p. 810-11.  

 
Assinale a opção em que os elementos grifados no texto exemplificam a figura de linguagem 

apresentada.  
a) Paronomásia é o emprego de palavras semelhantes no som, porém de sentido diferente./ 

 

b) Eufemismo é uma substituição de um termo, pela qual se pode evitar usar expressões mais diretas 

ou chocantes, para referir-

 

c) Anáfora é a repetição de uma ou mais palavras no princípio de duas ou mais frases, de membros 

exaurir-me também. Quis variar, e lembrou-  

d) Metonímia é a designação de um objeto por palavra designativa de outro objeto que tem com o 

barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias; o interno 

 

e) Onomatopeia é o emprego de palavra cuja pronúncia imita o som natural da coisa significada. / 

-me e a dizer-me que, uma vez que 

eles não alcançavam reconstituir-  

 

5. Oxímoro (ou paradoxo) é uma construção textual que agrupa significados que se excluem 

mutuamente. Para Garfield, a frase de saudação de Jon (tirinha abaixo) expressa o maior de todos os 

oxímoros. 

 
Folha de S. Paulo. 31 de julho de 2000. 
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Pode-se afirmar que ocorre um oxímoro em: 
a)  

 

b)  

Sendo a sua liberdade 

 

c)  

Que ele mesmo levantara 

Um mundo novo nascia 

 

d)  

 

e)  

Um operário que sabia 

 

MORAES, Vinícius de. Antologia Poética. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

 

6. Na frase: , encontra-se a seguinte figura de 

linguagem 
a) metáfora. 

b) hipérbole. 

c) eufemismo. 

d) antítese. 

e) personificação. 

 

7.  
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Na produção do humor, traço típico da crônica, o autor combina eufemismos com outros recursos 

ou figuras de linguagem. 

O exemplo em que o humor é produzido por meio da superposição entre um eufemismo e uma 

comparação entre elementos distintos é: 
a) despedir sem indenização nem explicação se chama flexibilização laboral (l. 5-6) 

b) acumulação privada de riqueza é democracia; (l. 9-10) 

c) Ora, poderia dizer que sou seminovo! (l. 14-15) 

d) são distorcidas para que a realidade, escamoteada, permaneça como está. (l. 17-18) 

 

8.  

 
 

A metáfora é uma figura de linguagem que se caracteriza por conter uma comparação implícita. 

O cartum de Sizenando constrói uma metáfora, que pode ser observada na comparação entre: 

a) o sentimento de desilusão e a floresta 

b) a propaganda dos bancos e os artistas 

c) a ironia do cartunista e a fala do personagem 

d) o artista desiludido e o personagem cabisbaixo 
 

9.  

 
 

O texto é todo construído por meio do emprego de uma figura de estilo. 

Essa figura é denominada de: 

a) elipse 

b) metáfora 

c) metonímia 

d) personificação 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

O autor diz que as palavras são distorcidas para que a realidade permaneça como está e cita o exemplo 

da alternativa.  

 

2. d 

 

 

3. a 

ém a ideia é entendida pelo contexto e não porque o termo foi mencionado.  

 

4. b 

A alternativa apresenta a justificativa. 

 

5. b 

Nesta questão, você precisa estabelecer uma relação entre a linguagem do quadrinho e a do texto 

 segunda-   Grafield responde dizendo que essa frase é a mãe 

de todos os oximoros. Como sabemos, oximoros são paradoxos, portanto, para Garfield, feliz e segunda-

feira são ideias opostas, paradoxais, como se fosse impossível existir uma segunda-feira feliz.  Observe 

que a Letra B traz duas ideias, aparentemente opostas, mas com total sentido dentro do contexto. A casa 

era ao mesmo tempo liberdade e escravidão, temos aqui duas ideias que  não teriam lógica ao serem 

associadas em outro contexto, mas que ,no poema, tornam-se expressivas. Você pode ficar na dúvida 

com a letra D. Entretanto, observe que o há é uma inversão e não um paradoxo. 

 

6. b 

Há uma figura de linguagem chamada HIPÉRBOLE, que consiste no emprego de uma ideia de maneira 

exagerada, chegand

é onde reside o exagero. 

 

7. c 

conotações negativas da velhice. A seguir ele recorre ao humor, usando um eufemismo geralmente 

idade (homem velho). 

 

8. a 

A imagem concretiza o conceito de metáfora, à proporção que o cartum constrói uma comparação entre 

a floresta  que é um conjunto de árvores  e o sentimento de desilusão, expresso pela fala do 

personagem. Ele alude, de fato, a todos os artistas que o decepcionaram, vendendo sua arte para o 

mercado e para a propaganda de bancos. 

 

9. b 

A metáfora é uma comparação subentendida, sem uma estrutura comparativa explícita. O poema começa 

a construir uma metáfora no primeiro verso, ao dizer que "os poemas são pássaros", isto é, que os poemas 

são como pássaros. Já no quarto verso, quando se diz que "eles alçam voo", "eles" refere-se apenas aos 

pássaros, que, no entanto, encontram-se no lugar dos poemas. 
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