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Figuras de Linguagem 

 

Identifique, nos textos a seguir, as figuras de linguagem. Justifique a sua resposta. 

 

a)  

Estava mais angustiado 

Que um goleiro na hora do gol 

Quando você entrou em mim 

Como um sol no quintal. 

Belchior. Divina comédia humana. 

b) Os jovens são aves que voam pela manhã: seus voos são flechas em todas as direções.  

Rubem Alves. Concerto para corpo e alma. 

c) Em maio de 2012, uma das quatro versões do quadro O grito, de Edvard Munch, foi leiloado em Nova York por 120 
milhões de dólares. O recorde de preço de uma obra de arte, no entanto, não foi esse. Em fevereiro do mesmo ano, um 
Cézanne foi adquirido pela família real do Catar por 250 milhões de dólares.  

Fonte de pesquisa: veja.abril.com.br 

d)  

Os homens não melhoram, 

e matam-se como percevejos. 

Os percevejos heroicos renascem, 

Inabitável, o mundo é cada vez mais habitável. 

Carlos Drummond de Andrade 

e) (...) No Brasil a astronomia é uma ciência ainda relativamente nova. Começamos na década de 70, enquanto países 
como o Chile e o México já contavam com milhares de estudos e estavam ano-luz à nossa frente. Mas o Brasil está 
avançando e (...) o número de pesquisas reflete isso. 

Laerte Sodré. Brasil já esteve a anos-luz do Chile e outros países. 

f) Lamentamos informar que nossa empresa está impossibilitada de honrar os compromissos financeiros assumidos 
com Vossa Senhoria. 

g) Basta ler meia página do livro de certos escritores para perceber que eles estão despontando para o anonimato. 

Stanislaw Ponte Preta 

h)  

(...) 

Mas se Deus é as flores e as árvores 

E os montes e sol e o luar. 

Então acredito nele. 

(...) 

Obedeço-lhe a viver espontaneamente 

Como quem abre os olhos e vê, 

E chamo-lhe luar e sol e flore e árvores e montes, 

E amo-o sem pensar nele, 

E penso-o vendo e ouvindo, 

E ando com ele a toda a hora. 

Fernando Pessoa. O mistério das cousas. 

i) Com a cheia, o rio descia urrando pelos grotões da serra. 

j) As cores quentes estão em alta nesta estação.   
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Gabarito 

 

a) Nesses versos, para intensificar a angústia que estava sentindo, o poeta comparou-o à angústia de um goleiro quando 
toma sol. E, para se referir à beleza, à alegria e à esperança que a outra pessoa trouxe para a vida dele, comparou essa 
situação ao momento em que o sol ilumina um quintal. Na construção desses versos, o poeta utilizou COMPARAÇÕES. 

b) O autor associou aos jovens certas características próprias das aves. Como não há elementos comparativos, temos um 
caso de METÁFORA. 

c) A passagem “Em fevereiro do mesmo ano, um Cézanne foi adquirido...” faz referência a uma obra de arte, uma pintura; 
mas Cézanne não é o nome do quadro, e sim do pintor. Temos um caso de METONÍMIA. 

d) No verso Inabitável, o mundo é cada vez mais habitável, temos o emprego de palavras de significados opostos, por 
isso é um caso de ANTÍTESE. 

e) O astrônomo utilizou um termo típico de sua atividade profissional- anos-luz-, mas empregou em um sentido 
propositadamente exagerado, com claro objetivo de enfatizar o atraso no Brasil. A esse recurso expressivo damos o 
nome de HIPÉRBOLE. 

f) “Não honrar compromissos financeiros” significa não pagar dívidas; dar calote. É um caso de EUFEMISMO. 

g) Na frase, entende-se os escritores são tão ruins que logo desaparecerão, serão esquecidos. O autor dessa opinião, para 
criticar a qualidade desses escritores, fez uso da IRONIA. 

h) O autor explorou a repetição da conjunção “e”. Temos um caso de POLISSÍNDETO. 

i) Atribui-se a um ser inanimado a capacidade de um ser vivo: urrar. Temos um caso de PERSONIFICAÇÃO OU 
PROSOPOPEIA. 

j) A cor é um estímulo percebido pela visão, enquanto o adjetivo “quente” remete a um estímulo que só pode ser captado 
pelo tato. É um caso de SINESTESIA. 


