


5. Analise a tirinha: 

  
 
Encontramos o efeito polissêmico (polissemia) empregado na seguinte palavra: 
 
a) vaca. 
b) humano. 
c) costela. 
d) radiografia. 
e) conversa. 
 
6. Assinale o item em que a palavra destacada está incorretamente aplicada: 
 
a) Trouxeram-me um ramalhete de flores fragrantes. 
b) A justiça infligiu pena merecida aos desordeiros. 
c) Promoveram uma festa beneficiente para a creche. 
d) Devemos ser fieis aos cumprimentos do dever. 
e) A cessão de terras compete ao Estado. 
 
7. I. "À custa de muitos trabalhos, de muitas fadigas, e sobretudo de muita paciência..." 
II. "... se se queria que estivesse sério, desatava a rir..." 
III. "... parece que uma mola oculta o impelia..." 
IV. "... e isto (...) dava em resultado a mais refinada má-criação que se pode imaginar." 
 
Quanto às figuras de linguagem, há neles, respectivamente, 
 
a) gradação, antítese, eufemismo e hipérbole 
b) hipérbole, paradoxo, metáfora e gradação 
c) hipérbole, antítese, comparação e paradoxo 
d) gradação, antítese, metáfora e hipérbole 
e) gradação, paradoxo, comparação e hipérbole 
 
8. 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) sinestesia 
e) sinestesia 
 
9. Leia estes versos de Murilo Mendes: 
 
“As ondas amarguradas 
Encostam a cabeça nas pedras do cais. 
Até as ondas possuem 
Uma pedra para descansar a cabeça. 
Eu na verdade possuo 
Todas as pedras que há no mundo, 
Mas não descanso”. 
 
Indique pelo menos duas figuras de linguagem presentes no poema. 
 
10. Cada frase abaixo possui uma figura de linguagem. Assinale aquela que não está 
classificada corretamente: 
 
a) O céu vai se tornando roxo e a cidade aos poucos agoniza. (prosopopeia) 
b) "E ele riu frouxamente um riso sem alegria". (pleonasmo) 
c) Peço-lhe mil desculpas pelo que aconteceu. (metáfora) 
d) "Toda vida se tece de mil mortes." (antítese) 
e) Ele entregou hoje a alma a Deus. (eufemismo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


