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Não sei se a vida é curta  
ou longa demais para nós,  

Mas sei que nada do que vivemos  
Tem sentido, se não tocarmos o coração das pessoas 

Cora Coralina 

 

Figuras de Linguagem 

Figuras de linguagem são certos recursos não-convencionais que o falante ou 

escritor cria para dar maior expressividade à sua mensagem 

Segundo Mauro Ferreira (2004), a importância em reconhecer figuras de 

linguagem está no fato de que tal conhecimento, além de auxiliar a compreender 

melhor os textos literários, deixa-nos mais sensíveis à beleza da linguagem e ao 

significado simbólico das palavras e dos textos.    

• METÁFORA  

  É o emprego de uma palavra com o significado de outra em vista de uma relação 
de semelhanças entre ambas. É uma comparação subentendida.  

  Exemplo:    

Minha boca é um túmulo.    

Essa rua é um verdadeiro deserto.  

   

• COMPARAÇÃO  

  Consiste em atribuir características de um ser a outro, em virtude de uma 
determinada semelhança.  

  Exemplo:    

O meu coração está igual a um céu cinzento.    

O carro dele é rápido como um avião.  
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• PROSOPOPÉIA  

É uma figura de linguagem que atribui características humanas a seres inanimados. 
Também podemos chamá-la de PERSONIFICAÇÃO.  

  Exemplo:   

O céu está mostrando sua face mais bela.    

O cão mostrou grande sisudez.    

• SINESTESIA  

  Consiste na fusão de impressões sensoriais diferentes.  

  Exemplo:    

Raquel tem um olhar frio, desesperador.  

Aquela criança tem um olhar tão doce.    

• CATACRESE  

  É uma metáfora desgastada, tão usual que já não percebemos. Assim, a catacrese 
é o emprego de uma palavra no sentido figurado por falta de um termo próprio.   

Exemplo:    

O menino quebrou o braço da cadeira.    

A manga da camisa rasgou.  

   

• METONÍMIA  

  É a substituição de uma palavra por outra, quando existe uma relação lógica, uma 
proximidade de sentidos que permite essa troca. Ocorre metonímia quando empregamos:    

1.  O autor pela obra.    

Exemplo:    

Li Jô Soares dezenas de vezes. (a obra de Jô Soares)    

2.  O continente pelo conteúdo.    

Exemplo:    

O ginásio aplaudiu a seleção. (ginásio está substituindo os torcedores)    
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3.  A parte pelo todo.    

Exemplo:    

Vários brasileiros vivem sem teto, ao relento. (teto substitui casa)  

4. O efeito pela causa.    

Exemplo:    

Suou muito para conseguir a casa própria. (suor substitui o trabalho)    

• PERÍFRASE  

É a designação de um ser através de alguma de suas características ou atributos, ou 
de um fato que o celebrizou.    

Exemplo:  

  A Veneza Brasileira também é palco de grandes espetáculos. (Veneza Brasileira = 
Recife)  

A Cidade Maravilhosa está tomada pela violência. (Cidade Maravilhosa = Rio de 
Janeiro)  

  

• ANTÍTESE  

  Consiste no uso de palavras de sentidos opostos.    

Exemplo:    

Nada com Deus é tudo. 
Tudo sem Deus é nada.  
   

• EUFEMISMO  

  Consiste em suavizar palavras ou expressões que são desagradáveis.  

  Exemplo:  

  Ele foi repousar no céu, junto ao Pai. (repousar no céu = morrer)  

  Os homens públicos envergonham o povo. (homens públicos = políticos)  

• HIPÉRBOLE  

  É um exagero intencional com a finalidade de tornar mais expressiva a idéia.  

  Exemplo:  

  Ela chorou rios de lágrimas.    

  Muitas pessoas morriam de medo da perna cabeluda.  
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• IRONIA  

  Consiste na inversão dos sentidos, ou seja, afirmamos o contrário do que 
pensamos.  

  Exemplo:    

Que alunos inteligentes, não sabem nem somar... 

Se você gritar mais alto, eu agradeço.  

   

• ONOMATOPÉIA  

 Consiste na reprodução ou imitação do som ou voz natural dos seres.  

  Exemplo:  

Com o au-au dos cachorros, os gatos desapareceram.    

Miau-miau. – Eram os gatos miando no telhado a noite toda.    

• ALITERAÇÃO  

  Consiste na repetição de um determinado som consonantal no início ou interior das 
palavras.    

Exemplo:    

O rato roeu a roupa do rei de Roma.    

• PLEONASMO  

Consiste na intensificação de um termo através da sua repetição, reforçando seu 
significado.    

Exemplo:   

Nós cantamos um canto glorioso.    

• ANAFÓRA  

  Consiste na repetição de uma palavra ou expressão para reforçar o sentido, 
contribuindo para uma maior expressividade.    

Exemplo:   

Cada alma é uma escada para Deus,  
Cada alma é um corredor-Universo para Deus,  
Cada alma é um rio correndo por margens de Externo  
Para Deus e em Deus com um sussurro noturno. (Fernando Pessoa)  
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Treinando a Linguagem 

 

1. Leia as estrofes: 

 

F l o r e s  V e l h a s  

C e s á r i o  V e r d e  

Fui ontem visitar o jardinzinho agreste, 

Aonde tanta vez a lua nos beijou, 

E em tudo vi sorrir o amor que tu me deste, 

Soberba como um sol, serena como um voo. 

  

Em tudo cintilava o límpido poema 

Com ósculos rimado às luzes dos planetas; 

A abelha inda zumbia em torno da alfazema; 

E ondulava o matiz das leves borboletas. 

 

a) Identifique, no segundo e terceiro versos da primeira estrofe, expressões com palavras 

empregadas em sentido conotativo: 

 

........................................................................................................................................... 

b) Ainda na primeira estrofe, identifique e classifique as figuras de linguagem presente no 

segundo e no último versos. 

 

........................................................................................................................................... 

c) Alfazema é um planta aromática. Que impressões sensoriais ela desperta no texto? 

 

........................................................................................................................................... 

d) Na segunda estrofe a sinestesia é evidenciada. Identifique as duas impressões 

sensoriais predominantes. 

 

.................................................................................................................................. 

 

2. Identifique as figuras de comparação e metáfora nas frases e versos a seguir: 

a) “Hoje é sábado, amanhã é domingo 

A vida vem em ondas, como o mar” Vinicius de Moraes 

 

...................................................................... 
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b) A vida são ondas, vem e vai. .................................................... 

c) A mocidade é como uma flor que desabrocha numa manhã de primavera. 

............................................................................ 

3.Explique as metonímias destacadas nos versos e frases a seguir: 

“A mão que toca o violão 

Se preciso for vai á guerra” 

 

“Apaixonado pela música popular brasileira, o 

rapaz conhecia Chico Buarque de Hollanda a 

fundo.” 

 

Durante o jantar, o convidado saboreou um 

dos pratos oferecidos. 

 

As câmeras procuravam todos os ângulos 

para registrar a abertura dos Jogos Olímpicos. 

 

A mulher ainda é discriminada em muitos 

setores da sociedade. 

 

A infância é suavemente desordeira.  

Com  muito suor, o operário construiu a casa.  

Por favor, pegue para mim uma gilete no 

armário do banheiro. 

 

 

3. Identifique as figuras de linguagem presentes no quadro abaixo: 

 

 

1 

“E há poetas que são artistas 

E trabalham em seus versos 

Como um carpinteiro nas tábuas” Alberto Caeiro 

 

 

2 

A fome era tanta que as crianças comeram uma panela 

de arroz. 

 

 

3 

 

Sentou-se no braço da cadeira. 

 

 

4 

A cidade luz continua atraindo visitantes do mundo 

todo. 

 

 

5 

Um doce abraço indicava que o pai desculpara o filho.  

 

6 

Leio Graciliano Ramos porque ele fala da  realidade 

brasileira. 

 

 

7 

 

O Brasil é novo, é um país pivete. 

 

 

 

8 

Maria Bonita era o nome da mulher do Rei do Cangaço.  

 

9 

 

Lagartixas tem odor verde. 

 

 

10 

Cada vez que você interrompe o colega, sem pedir 

licença, percebo como é bem-educado. 

 

 

11 

Na época de festas junina, quase morro de medo dos 

fogos de artifício. 

 

 

12 

‘Palmeiras se abraçam fortemente 

Suspiram, dão gemidos, soltam ais’  
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13 

“Tristeza não tem fim 

Felicidade sim”  

 

 

14 

 

Caminhar pela cidade eterna é mover-se em milênios. 

 

 

15 

 

Era uma pessoa que não raramente faltava com a 

verdade. 

 

 

Questões vestibulares

01. (VUNESP) “... dão um jeito de mudar o 
mínimo para continuar mandando o 
máximo”, a figura de linguagem 
presente é chamada de: 

a) Metáfora 
b) Hipérbole 
c) Hipérbato 
d) Anáfora 
e) Antítese  

 
02. (PUC-SP) No trecho “o pavão é um 

arco de plumas”, enquanto 
procedimento estilístico, temos, 
respectivamente: 

a) Metáfora 
b) Comparação 
c) Metonímia 
d) Hipérbole 
e) Anáfora 

 
03. (ITA) Em qual das opções há um erro 

de identificação de figuras? 
a) “Um dia hei de ir embora/ adormecer 

no derradeiro sono” (eufemismo) 
b) “A neblina, roçando o chão, cicia, a 

prece” (prosopopéia) 
c) E fria, fluente, frouxa, claridade. 

(aliteração) 
d) Oh sonora audição colorida do aroma. 

(sinestesia) 
e) O elevador subiu para cima com 

excesso de pessoas. (hipérbole) 
 

04. (FEI) Assinalar a  alternativa correta, 
correspondente à figura de linguagem, 
presentes nos fragmentos. 

I. “Era uma estrela divina 
      Que ao firmamento voou” 
II. “Moça linda bem tratada, 

Três séculos de família 
Burra como uma porta; 
Um amor.” 

III. “As pensões alegres dormiam 
tristíssimas. 
As casas também iam bêbadas” 

a) Zeugma, metáfora, metonímia 
b) Metonímia, catacrese, eufemismo 
c) Hipérbole, anáfora, sinestesia 
d) Eufemismo, ironia, prosopopéia 
e) Eufemismo,comparação, metonímia 

 

 

05. (FEBA-SP) Assinale a alternativa em 
que ocorre aliteração: 

a) “água de fonte...água de 
oceano...água de pranto.” Manuel 
Bandeira 

b) “A gente almoça e se coça e se roça e 
só se vicia” Chico Buarque 

c) “Ouço o tique-taque do relógio: 
apresso-me então” Clarice Lispector 

d) “Minha vida é uma colcha de retalhos 
todos da mesma cor” Mário Quintana 

e) N.d.a 

6.  (UFPE) Assinale a alternativa em que o 
autor NÃO utiliza prosopopéia. 

a) “A luminosidade sorria no ar: exatamente 
isto. Era um suspiro do mundo.” (Clarice 
Lispector) 
b) “As palavras não nascem amarradas, elas 
saltam, se beijam, se dissolvem…” (Drummond) 
c) “Quando essa não-palavra morde a isca, 
alguma coisa se escreveu.” (Clarice Lispector) 
d) “A poesia vai à esquina comprar jornal”. 
(Ferreira Gullar) 
e) “Meu nome é Severino, Não tenho outro de 
pia”. (João Cabral de Melo Neto) 
 
7. (FUVEST) A catacrese, figura que se 
observa na frase “Montou o cavalo no burro 
bravo”, ocorre em: 
a) Os tempos mudaram, no devagar depressa 
do tempo. 
b) Última flor do Lácio, inculta e bela, és a um 
tempo esplendor e sepultura. 
c) Apressadamente, todos embarcaram no 
trem. 
d) Ó mar salgado, quanto do teu sal são 
lágrimas de Portugal. 
e) Amanheceu, a luz tem cheiro. 
 
8. (UFPE) 
DESCOBERTA DA LITERATURA 
No dia-a-dia do engenho/ toda a semana, 
durante/cochichavam-me em segredo: / saiu 
um novo romance./ 
E da feira do domingo/ me traziam 
conspirantes/para que os lesse e explicasse/ 
um romance de barbante./ 
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Sentados na roda morta/ de um carro de boi, 
sem jante,/ouviam o folheto guenzo, / o seu 
leitor semelhante,/com as peripécias de 
espanto/ preditas pelos feirantes./ 
Embora as coisas contadas/ e todo o 
mirabolante,/em nada ou pouco variassem/ nos 
crimes, no amor, nos lances,/e soassem como 
sabidas/ de outros folhetos migrantes,/a tensão 
era tão densa,/ subia tão alarmante,/que o 
leitor que lia aquilo/ como puro alto-falante,/e, 
sem querer, imantara/ todos ali, 
circunstantes,/receava que confundissem/ o de 
perto com o distante,/o ali com o espaço 
mágico,/ seu franzino com gigante,/e que o 
acabasse tomando/ pelo autor imaginante/ou 
tivesse que afrontar/ as brabezas do 
brigante./(…) 

João Cabral de Melo Neto 
Sobre as figuras de linguagem usadas no texto, 
relacione as duas colunas abaixo: 
 
Coluna 1 

(1) Romance de barbante 
(2) Roda morta; folheto guenzo 
(3) Como puro alto-falante 
(4) Perto/distante                              

Ali/espaço mágico 
Franzino/gigante 

(5) Cochichavam-me em segredo 

Coluna 2 

(   ) Pleonasmo 
(   ) Metáfora 
(   ) Comparação 
(   ) Metonímia 
(   ) Antítese 

A ordem correta é: 

a) 1, 2, 3, 4, 5 
b) 5, 2, 3, 1, 4 
c) 3, 1, 4, 5, 2 
d) 2, 1, 3, 4, 5 
e) 2, 4, 5, 3, 1 

 9. (UFPA) Tecendo a manhã 

Um galo sozinho não tece uma manhã: 
ele precisará sempre de outros galos. 
De um que apanhe o grito que um galo antes 
e o lance a outro; e de outros galos 
que com muitos outros galos se cruzem 
os fios de sol de seus gritos de galo, 
para que a manhã, desde uma teia tênue, 
se vá tecendo, entre todos os galos. 
E se encorpando em tela, entre todos, 
se erguendo tenda, onde entrem todos, 
se entretendendo para todos, no toldo 

(a manhã) que plana livre de armação. 
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 
que, tecido, se eleva por si: luz balão. 

(MELO, João Cabral de. In: Poesias 
Completas. Rio de Janeiro, José Olympio, 

1979) 
Nos versos: 
“E se encorpando em tela, entre todos, 
se erguendo tenda, onde entrem todos, 
se entretendendo para todos, no toldo…” 
tem-se exemplo de: 
 
a) eufemismo 
b) antítese 
c) aliteração 
d) silepse 
e) sinestesia 
 
10. Leia 

“Usei a cara da lua 
As asas do vento 
Os braços do mar 

O pé da montanha” 
 

• Predomina exemplo de: 
a) Metáfora 
b) Catacrese 
c) Metonímia 
d) Eufemismo 
e) Antítese  

 
 
 
 
 

 
 
 

 


