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Fenômenos linguísticos: polissemia, ambiguidade e intertextualidade 

 

Resumo 

 

Ambiguidade e Polissemia 
 

A ambiguidade acontece quando ocorre um duplo sentido na frase. Por exemplo, “O computador tornou-se 

um aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas tarefas.” (as palavras "esse" e "suas" 

podem referir-se tanto a "computador" quanto a "homem") 

 

A polissemia é a pluralidade significativa de um mesmo significante, isto é, a capacidade que o próprio 

vocábulo possui de assumir várias significações, somente definidas dentro de um determinado contexto. Por 

exemplo: 

“No meio do caminho tinha uma pedra” (Carlos Drummond de Andrade) 

PEDRA = fragmento mineral ou problema, contratempo. 

 

Intertextualidade 
 

É a influência de um texto sobre outro que o toma como modelo ou ponto de partida; utilização de uma 

multiplicidade de textos ou de partes de textos preexistentes de um ou mais autores, de que resulta a 

elaboração de um novo texto literário. Por exemplo, as propagandas da Hortifruti que utilizam nomes de 

filmes, ou trechos de música para elaborarem a publicidade da empresa.  
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Exercícios 

 

  

 

Para criticar a possível aprovação de um novo imposto pelos deputados, o cartunista adotou como 

estratégias:  

a) traços caricaturais e eufemismo.  

b) paradoxo e repetição de palavras. 

c) metonímia e círculo vicioso.  

d) preterição e prosopopeia.  

e) polissemia das palavras e onomatopeia. 

 

  

 
Tirinha “Hagar, o Horrível”, de Chris Browne. 
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O efeito humorístico da tirinha foi produzido: 

a) Pela pergunta que Hagar fez a Dirk. 
b) Pela resposta de Dirk a Hagar. 
c) Pelo efeito sonoro provocado pela onomatopeia “POW”. 
d) Pelo jogo de sentidos provocados pelo uso da palavra “sujo”, fazendo com que a palavra 

assumisse um efeito polissêmico. 
e) pela displicência de Hagar ao fazer o questionamento ao amigo. 
 

 Leia o texto a seguir: 
“Quando Milton Campos foi governador de Minas Gerais, teve como secretário o Sr. Pedro Aleixo. 

Contam os mineiros que, para qualquer providência, Sua Excelência anunciava: Preciso falar com o 

Pedro, primeiro. 

O Dr. Milton quase foi eleito vice-presidente da República. Se tivesse chegado à presidência, 

estaríamos, no mínimo, com a monarquia instaurada no Brasil, pois os brasileiros que pretendessem 

realizar qualquer empreendimento teriam que falar com Pedro, primeiro.” 

 

O texto acima trabalha com a possibilidade da ambiguidade obtida através da: 

a) semelhança sonora entre numeral e adjetivo; 

b) posposição do adjetivo; 

c) leitura do advérbio como numeral; 

d) leitura do numeral como advérbio; 

e) utilização da vírgula antes do numeral. 

 

 Na posição em que se encontram, as palavras assinaladas nas frases abaixo geram ambiguidade, 
exceto em: 
a) pagar o fgts já custa r$13,3 bi, diz o consultor. 

b) pais rejeitam menos crianças de proveta. 

c) consigo me divertir também aprendendo coisas antigas. 

d) é um equívoco imaginar que a universidade do futuro será aquela que melhor lidar com as 

máquinas. 

e) não se eliminará o crime com burocratas querendo satisfazer o apetite por sangue do público. 

 

  

 

O sentido da charge se constrói a partir da ambiguidade de determinado termo. 

O termo em questão é: 

a) fora 

b) agora 

c) sistema 

d) protestar 
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Na última frase da crônica, a autora correlaciona dois episódios. Em ambos, aparece o atributo 

"pelado(a)". No entanto, esse atributo tem significado diferente em cada um dos episódios.  

 

No texto, o significado de cada termo se caracteriza por ser, respectivamente: 

a) literal e figurado 

b) geral e particular 

c) descritivo e irônico 

d) ambíguo e polissêmico 
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 Modinha do exílio 
            

Os moinhos têm palmeiras 

Onde canta o sabiá. 

Não são artes feiticeiras! 

Por toda parte onde eu vá, 

Mar e terras estrangeiras, 

Posso ver mesmo as palmeiras 

Em que ele cantando está. 

Meu sabiá das palmeiras 

Canta aqui melhor que lá. 

Mas, em terras estrangeiras, 

E por tristezas de cá, 

Só à noite e às sextas-feiras. 

Nada mais simples não há! 

Canta modas brasileiras. 

Canta – e que pena me dá! 

                                                                                 (Ribeiro Couto) 

  

 Os versos dos poetas modernistas e românticos apresentam relação de intertextualidade com o 

poema de Ribeiro Couto, EXCETO em uma alternativa. Assinale-a. 

a) “Vou-me embora pra Pasárgada / Lá sou amigo do rei / Lá tenho a mulher que eu quero / Na cama 

que escolherei” (Manuel Bandeira)    

b) “Dá-me os sítios gentis onde eu brincava / Lá na quadra infantil; / Dá que eu veja uma vez o céu 

da pátria, / O céu do meu Brasil!” (Casimiro de Abreu)    

c) “Minha terra tem macieiras da Califórnia / onde cantam gaturamos de Veneza. / Os poetas da minha 

terra / são pretos que vivem em torres de ametista,” (Murilo Mendes)    

d) “Ouro terra amor e rosas / Eu quero tudo de lá / Não permita Deus que eu morra / Sem que volte 

para lá” (Oswald de Andrade)    

 No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. 
Noticiando o fato, um jornal publicou a seguinte manchete:  

 
CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA DO GOVERNO DO ESTADO ENTRA EM NOVA 
FASE  
 
A manchete tem um duplo sentido, e isso dificulta o entendimento. Considerando o objetivo da notícia, 
esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação:  
a) Campanha contra o governo do Estado e a violência entram em nova fase.  
b) A violência do governo do Estado entra em nova fase de Campanha.  
c) Campanha contra o governo do Estado entra em nova fase de violência.  
d) A violência da campanha do governo do Estado entra em nova fase.  
e) Campanha do governo do Estado contra a violência entra em nova fase. 
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 O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o espectro 
da corrupção, revela pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem 
aprovar, pareceria mais com a Escandinávia do que com Bruzundanga (corrompida nação fictícia de 
Lima Barreto). 
 
O distanciamento entre “reconhecer” e “cumprir” efetivamente o que é moral constitui uma 
ambiguidade inerente ao humano, porque as normas morais são 
a) decorrentes da vontade divina e, por esse motivo, utópicas. 
b) parâmetros idealizados, cujo cumprimento é destituído de obrigação. 
c) amplas e vão além da capacidade de o indivíduo conseguir cumpri-las integralmente. 
d) criadas pelo homem, que concede a si mesmo a lei à qual deve se submeter 
e) cumpridas por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as normas jurídicas. 
 

  

 
Operários, 1933, óleo sobre tela, 150x205 cm, (P122), Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de 

São Paulo 

 

Desiguais na fisionomia, na cor e na raça, o que lhes assegura identidade peculiar, são iguais enquanto 
frente de trabalho. Num dos cantos, as chaminés das indústrias se alçam verticalmente. No mais, em 
todo o quadro, rostos colados, um ao lado do outro, em pirâmide que tende a se prolongar infinitamente, 
como mercadoria que se acumula, pelo quadro afora. 

(Nádia Gotlib. Tarsila do Amaral, a modernista.) 
 
 
O texto aponta no quadro de Tarsila do Amaral um tema que também se encontra nos versos transcritos 
em: 
a) “Pensem nas meninas/ Cegas inexatas/ Pensem nas mulheres/ Rotas alteradas.” (Vinícius de 

Moraes) 
b) “Somos muitos severinos/ iguais em tudo e na sina:/ a de abrandar estas pedras/ suando-se muito 

em cima.” (João Cabral de Melo Neto) 
c) “O funcionário público não cabe no poema/ com seu salário de fome/ sua vida fechada em 

arquivos.” (Ferreira Gullar) 
d) “Não sou nada./ Nunca serei nada./ Não posso querer ser nada./À parte isso, tenho em mim todos 

os sonhos do mundo.” (Fernando Pessoa) 
e) “Os inocentes do Leblon/ Não viram o navio entrar (...)/ Os inocentes, definitivamente inocentes/ 

tudo ignoravam,/ mas a areia é quente, e há um óleo suave que eles passam pelas costas, e 
aquecem.” (Carlos Drummond de Andrade) 
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Gabarito 

 

1. E 

O cartunista utilizou a onomatopeia “tim-tim”, som que se refere ao bater de copos, para aprofundar a 

ideia de que o capital financeiro seria utilizado para a saúde, no primeiro quadrinho. No entanto, a 

ambiguidade da palavra “saúde” se dá pelo fato dos investimentos não irem à área da saúde (como 

hospitais, por exemplo), mas sim ao ato de saudar um momento.  

 

2. D 

A polissemia existente na palavra “sujo” faz referência ao estado físico (sujeira) ou à forma que o 

personagem utiliza de sua força para lutar. Assim como é visto nos dois últimos quadrinhos, o caráter 

polissêmico é desvinculado ao entender a resposta do chamativo.   

 

3. C 

O caráter ambíguo ocorre ao passo que há a dificuldade em ser entendido se o termo “primeiro” é numeral 

ou advérbio na questão, uma vez que poderia fazer referência ao monarca D. Pedro I ou a uma pessoa 

qualquer chamada Pedro.  

 

4. D 

A única alternativa que não carrega ambiguidade é a d, uma vez que em –a- pode haver o entendimento 

de que ainda não custou o valor; -b- pode gerar a ambiguidade de que os pais rejeitam todos os bebês, 

menos os de proveta, ou que eles rejeitam os bebês de proveta em menor quantidade; -c- pode dar ao 

entendimento que coisas antigas são uma forma de divertimento também ou apesar de; por fim, -e- pode 

trazer ao entendimento de que o sangue é do público, como também o apetite.  

 

5. C 

Na charge, como se trata de um protesto, infere-se que os manifestantes usam o termo “sistema” no 

sentido de “sistema sociopolítico”, enquanto o funcionário que se dirige a eles emprega o mesmo termo, 

mas vincula-o ao sentido de “sistema informático”. A exploração dessa ambiguidade possibilita a 

construção de um sentido específico para o texto. (Comentário da banca UERJ)  

 

6. A 

No primeiro episódio, o homem foge literalmente pelado, isto é, nu, da casa da namorada. No segundo 

episódio, a autora se sente pelada de maneira figurada: ela permanece vestida, mas o seu preconceito 

se revelou, isto é, desnudou-se. (Comentário da banca UERJ) 

 

7. A 

Todas as alternativas estão fazendo relação com a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, com exceção 

da alternativa A, trecho que faz referência ao poema de Manuel Bandeira.  

 

8. E 

A propaganda gera os sentidos de que a violência é por parte do governo do Estado, ou que a propaganda 

contra violência é feita pelo governo do Estado. Assim, a alternativa que evita essa ambiguidade é a E.  
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9. D 

Esta questão – inspirada numa matéria do jornal Folha de São Paulo – aborda o grande paradoxo 

existente na sociedade brasileira, o fato de todos saberem o que é certo e errado e ainda assim, por 

vezes, optarem por agir de forma errada. Um outro aspecto importante, e que de certa forma explica o 

porque desse paradoxo, é que as leis vigentes são sempre criadas pelos homens e estes tendem a não 

fazer o correto. 

 

10. B 

A linguagem do quadro de Tarsila do Amaral incita a desigualdade nos meios de trabalho em relação à 

diversidade existente no cenário. A mesma forma de pensamento é vista no trecho de João Cabral de 

Melo neto, ao expressar a questão dos nordestinos em seu ambiente de trabalho de lavrar terra. Desse 

modo, o exercício promove uma intertextualidade por parte dos dois textos.  


