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Semântica diz respeito à significação.

Os sentidos atribuídos a uma palavra/expressão 
são negociados na comunidade de falantes – isso 
acontece naturalmente, nas interações entre os 
falantes e nos usos linguísticos.

Por isso, mesmo que haja os registros dos 
dicionários, o sentido é, de fato, construído no 
ato de fala. O que os verbetes registram são as 
possibilidades, os usos mais frequentes, mas a 
apreensão do sentido só pode ser feita no contexto 
do ato comunicativo. 

Assim, não há nenhuma significação fechada – o 
contexto manda! Daí a importância de ler o texto 
globalmente para apreender os sentidos.

Além do sentido básico, temos VALORES 
SEMÂNTICOS - positivo, negativo, neutro- associados 
a termos usados. Esses valores dizem respeito 
à forma pela qual o sentido impacta (ou não) 
o falante, produzindo uma imagem/impressão 
positiva, negativa ou neutra. Essa construção é 
CULTURAL e está vinculada a ideologias e valores de 
época.
Veja o texto ao lado e estime o valor do sufixo ÃO.
O que segue implícito no texto?



Que sentido poderia ser associado a MACACO?
Observe o destaque dado à sequência ÃO nas palavras 
GENERALIZAÇÃO e FALTA DE PERCEPÇÃO. Que efeito isso 
produz, sobretudo se considerarmos a relação intertextual 
com a campanha do Estadão?

RELAÇÕES SEMÂNTICAS IMPORTANTES:

- SINONÍMIA

- ANTONÍMIA

- POLISSEMIA

- CAMPO SEMÂNTICO

- HIPERONÍMIA

- HIPONÍMIA



QUESTÕES:
TEXTO 1:         Luz do sol
Luz do sol
Que a folha traga e traduz
Em verde de novo, em folha, em graça ,
Em vida, em força, em luz
Céu azul,
que vem até onde os pés tocam a terra
e a terra inspira e exala seus azuis
Reza, reza o rio ,
Córrego pro rio, 
rio pro mar
Reza correnteza , 
roça a beira,
doura a areia.
Marcha um homem sobre o chão
Leva no coração uma ferida acesa
Dono do sim e do não
Diante da visão da infinita beleza
Finda por ferir com a mão essa delicadeza
coisa mais querida
A glória da vida (...)   (Luz do Sol. Caetano Veloso)

1. (UNIRIO) No verso “Que a folha traga e traduz”, os vocábulos sublinhados correspondem, semanticamente, a:
(A) absorve e transforma
(B) interage e insere
(C) engloba e exala
(D) dissipa e reflete
(E) dizima e capta
Ø TEM QUE SABER FOTOSSÍNTESE PRA ACERTAR!

2. (UNIRIO) O verso em que se constroi, semanticamente, a linha do horizonte é:
(A) Em verde de novo, em folha, em graça
(B) Em vida, em força, em luz
(C) que vem até onde os pés tocam a terra



(D) roça a beira
(E) doura a areia

3. (UNIRIO) O recurso estilístico encontrado nos versos “Em verde de novo, em folha, em graça ,/Em vida, em força, em luz” é:
(A) hipérbole
(B) epístrofe
(C) anástrofe
(D) antítese
(E) anáfora

4. (UNIRIO) O homem marca-se, no texto, por:
(A) neutralidade
(B) complacência
(C) clemência
(D) adversidade
(E) indulgência

Texto 2 – UERJ/2001
Certo milionário brasileiro foi traído pela esposa. Quis gritar, mas a infiel disse-lhe sem medo:
— “Eu não amo você, nem você a mim. Não temos nenhum amor a trair”. O marido baixou a
cabeça. Doeu-lhe, porém, o escândalo. Resolveu viajar para a China, certo de que a distância é
o esquecimento. Primeiro, andou em Hong Kong. Um dia, apanhou o automóvel e correu
como um louco. Foi parar quase na fronteira com a China. Desce e percorre, a pé, uma aldeia
miserável. Viu, por toda a parte, as faces escavadas da fome. Até que entra na primeira porta.
Tinha sede e queria beber. Olhou aquela miséria abjeta. E, súbito, vê surgir, como num milagre,
uma menina linda, linda. Aquela beleza absurda, no meio de sordidez tamanha, parecia um
delírio. O amor começou ali. Um amor que não tinha fim, nem princípio, que começara muito
antes e continuaria muito depois. Não houve uma palavra entre os dois, nunca. Um não conhecia
a língua do outro. Mas, pouco a pouco, o brasileiro foi percebendo esta verdade: - são as palavras
que separam. Durou um ano o amor sem palavras. Os dois formavam um maravilhoso ser
único. Até que, de repente, o brasileiro teve que voltar para o Brasil. Foi também um adeus
sem palavras. Quando embarcou, ele a viu num junco que queria seguir o navio eternamente.
Ele ficou muito tempo olhando. Depois não viu mais o junco. A menina não voltou. Morreu só,
tão só. Passou de um silêncio a outro silêncio mais profundo.
(RODRIGUES, Nelson. A cabra vadia: novas confissões. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.)



5. Há uma contradição aparente entre as passagens “um amor que não tinha fim” e “durou um ano
o amor sem palavras”.
Essa aparente contradição se desfaz se procurarmos interpretar o texto relacionando-o aos
seguintes versos da poesia brasileira:
(A) “quando o amor tem mais perigo
é quando ele é sincero” (Cacaso)
(B) “Que não seja imortal, posto que é chama
Mas que seja infinito enquanto dure” (Vinícius de Morais)
(C) “e se te fujo é que te adoro louco
és bela – eu moço; tens amor – eu medo!...” (Casimiro de Abreu)
(D) “não é pois todo amor alvo divino,
e mais aguda seta que o destino?” (Carlos Drummond de Andrade)

6. A esposa do milionário convenceu o marido.
Para apresentar o seu argumento de uma forma completa, ela poderia utilizar a seguinte construção:
(A) “Toda traição envolve outro amor; ora, eu amo outro; logo, eu não amo você”.
(B) “Só se trai a quem se ama; ora, eu não te amava nem você me amava; logo, eu não te traí”.
(C) “Na dúvida entre o amor e a traição eu escolhi, como mulher, o amor; logo, você não se deve
sentir traído”.
(D) “Como você não me amava nem eu a você, ninguém tem culpa dessa traição; logo, cada um
deve seguir a sua vida”.

7. O pequeno conto de Nelson Rodrigues narra o improvável encontro entre um milionário brasileiro
e uma menina miserável do interior da China.
O caráter improvável desse encontro pode ser lido como uma metonímia que tem função central
na constituição do sentido do texto.
Essa função é a de:
(A) revelar as obsessões do autor
(B) marcar as repetições da narrativa
(C) negar um amor para afirmar outro
(D) ressaltar a dificuldade dos encontros amorosos

Texto 3 (UERJ – 2001 – 2º exame de qualificação)
PALAVRAS



“Veio me dizer que eu desestruturo a linguagem. Eu desestruturo a linguagem? Vejamos: eu
estou bem sentado num lugar. Vem uma palavra e tira o lugar de debaixo de mim. Tira o lugar
em que eu estava sentado. Eu não fazia nada para que a palavra me desalojasse daquele lugar. E
eu nem atrapalhava a passagem de ninguém. Ao retirar de debaixo de mim o lugar, eu desaprumei.
Ali só havia um grilo com a sua flauta de couro. O grilo feridava o silêncio. Os moradores do
lugar se queixavam do grilo. Veio uma palavra e retirou o grilo da flauta. Agora eu pergunto:
quem desestruturou a linguagem? Fui eu ou foram as palavras? E o lugar que retiraram de
debaixo de mim? Não era para terem retirado a mim do lugar? Foram as palavras pois que
desestruturaram a linguagem. E não eu.”
(BARROS, Manoel de. Ensaios fotográficos. Rio de Janeiro: Record, 2000.)

8. O poema, em prosa poética, de Manoel de Barros, questiona a idéia de que a língua seja controlada
pelos falantes – a língua, em alguns momentos, é que nos controlaria.
Para fazer esse questionamento, utiliza-se do seguinte processo de construção:
(A) discute teorias e conceitos lingüísticos, como se polemizasse
(B) religa os versos a sentenças interrogativas, como se dialogasse
(C) concretiza idéias com elementos da natureza, como se refletisse
(D) constrói hipérboles sobre o lugar do poeta, como se monologasse

9. O prefixo des aparece seis vezes no poema: “desestruturo”, “desestruturo”, “desalojasse”,
“desaprumei”, “desestruturou”, “desestruturaram”. Reforça-se, assim, a noção de que a poesia
mais desestabiliza significados cristalizados e cria novos do que comunica alguma mensagem do
poeta para o leitor.
A frase de Manoel de Barros que melhor exemplifica essa desestabilização é:
(A) “E eu nem atrapalhava a passagem de ninguém.”
(B) “O grilo feridava o silêncio.”
(C) “Fui eu ou foram as palavras?”
(D) “Não era para terem retirado a mim do lugar?”
10. Na criação do termo FERIDAVA, o poeta usa uma desinência verbal que agrega uma significação ao processo, que pode ser descrita como:
(A) ocorrência pontual de uma ação
(B) ocorrência ininterrupta de uma ação
(C) ocorrência intermitente de uma ação
(D) conclusão de processo 


