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Olá, alunos. Espero que todos estejam bem! Neste material vocês terão acesso à 

informações sobre as matérias: Elementos da comunicação, Funções da linguagem, 

Figuras de Linguagem e Vícios de Linguagem.  

Os elementos da comunicação 

Todo sistema de comunicação é constituído por um conjunto de elementos que entra em 

jogo em cada ato de comunicação para assegurar a troca de informações. Em um 

esquema, os elementos da comunicação podem ser representados da seguinte maneira: 

 

 

 

Vale lembrar que nem sempre essa troca de informações será bem sucedida, portanto, 

denominam-se ruídos os elementos que perturbam ou dificultam a compreensão – 

podendo ser sons (ruídos) ou imagens (borrões, rabiscos). 

 

Imagem disponível em: 

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmu

ndoeducacao.uol.com.br%2Fredacao%2Ffuncoes-

linguagem.htm&psig=AOvVaw0fibKj4a-

0tNLyeoExw0_N&ust=1598514247380000&source=images&c

d=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCT1-

WvuOsCFQAAAAAdAAAAABAD>. Acesso em: 24/08/2020. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmundoeducacao.uol.com.br%2Fredacao%2Ffuncoes-linguagem.htm&psig=AOvVaw0fibKj4a-0tNLyeoExw0_N&ust=1598514247380000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCT1-WvuOsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmundoeducacao.uol.com.br%2Fredacao%2Ffuncoes-linguagem.htm&psig=AOvVaw0fibKj4a-0tNLyeoExw0_N&ust=1598514247380000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCT1-WvuOsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmundoeducacao.uol.com.br%2Fredacao%2Ffuncoes-linguagem.htm&psig=AOvVaw0fibKj4a-0tNLyeoExw0_N&ust=1598514247380000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCT1-WvuOsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmundoeducacao.uol.com.br%2Fredacao%2Ffuncoes-linguagem.htm&psig=AOvVaw0fibKj4a-0tNLyeoExw0_N&ust=1598514247380000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCT1-WvuOsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmundoeducacao.uol.com.br%2Fredacao%2Ffuncoes-linguagem.htm&psig=AOvVaw0fibKj4a-0tNLyeoExw0_N&ust=1598514247380000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCT1-WvuOsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmundoeducacao.uol.com.br%2Fredacao%2Ffuncoes-linguagem.htm&psig=AOvVaw0fibKj4a-0tNLyeoExw0_N&ust=1598514247380000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCT1-WvuOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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Dúvidas? Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=T2G24DwNiHc 

       Funções da Linguagem 

As Funções da linguagem são recursos comunicacionais que atuam na linguagem com 

o objetivo de promover a comunicação. Devemos lembrar que comunicar, não é apenas 

a transmissão de informações, é a forma como exprimimos emoções, a forma como 

influenciamos alguém, a forma como exprimimos opiniões e criamos laços com os 

indivíduos e com os grupos sociais, entre outros.  

Vejamos o esquema a seguir: 

 

 

Imagem adaptada. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/funcao-referencial/>. Acesso em 

23/08/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=T2G24DwNiHc
https://www.todamateria.com.br/funcao-referencial/
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Função Referencial ou Denotativa  

A função referencial ou denotativa tem como principal objetivo informar, anunciar, 

referenciar, sobre um determinado assunto. Com uma linguagem mais objetiva e 

informativa, sua ênfase é dada ao contexto em que o assunto que está sendo transmitido 

está inserido.  

Características: 

 

Discurso: presença da 3ª pessoa do discurso. 

Informação: a mensagem é transmitida de forma clara e objetiva, simples e rápida. 

Contexto: é baseada em dados concretos e fatos.  

Utiliza o sentido literal (denotativo), tal como dito no dicionário. 

 

Exemplos: livros didáticos, correspondências comerciais, textos técnicos, notícias de 

jornal, artigos científicos.  

Função Conotativa ou Apelativa  

A função conotativa ou apelativa tem como principal objetivo influenciar, afetar, 

convencer, dar ordem ou conselhos a quem recebe a mensagem. É centrada naquele que 

recebe a mensagem, ou seja, no receptor/destinatário do texto.   

 

Características: 

 

Discurso: presença da 2ª ou 3ª pessoa (Tu e você), se aproximando do receptor. 

Imperativos: são usados verbos imperativos para se aproximar do outro.  

Vocativos: utilização de vocativos para direcionar a mensagem. 

Pontuação: presença de pontuações como exclamação. 

Utiliza o sentido figurado (conativo), atribuição de sentidos. 

 

Exemplos: Propagandas, sermões religiosos, livros de autoajuda, discursos políticos. 
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Função Emotiva ou Expressiva  

A função emotiva ou expressiva tem como objetivo expressar emoções, sentimentos 

e opiniões daquele que transmite a mensagem, ou seja, expressar a subjetividade. É 

centrada naquele que envia a mensagem, o emissor. *O autor revela-se na mensagem. 

 

Características 

 

Discurso: presença da 1ª pessoa (Eu), por ser um texto pessoal e subjetivo. 

Pontuações: presença de pontos de exclamações e reticências. Eles acentuam o aspecto 

emotivo.  

Interjeições: presença de interjeições, adjetivos para enfatizar o discurso. 

É evitado em textos dissertativo-argumentativos. 

 

Exemplos: Poemas, cartas pessoais, memórias, depoimentos, músicas, blogs. 

Função Poética  

A função poética tem como principal objetivo transmitir uma mensagem elaborada e 

estruturada. É centrada na mensagem, em sua estética ou estrutura, ou seja, o 

importante é como a mensagem está sendo transmitida. 

 

Características: 

 

Discurso: presença de linguagem mais conotativa, por palavras mais elaboradas. 

Palavras: maior com a melodia, ritmo, ordem e sonorização das palavras. 

Figuras de linguagem: presença de metáfora, hipérboles, sentidos figurados.  

 

Exemplos: Poemas, obras literárias, letras de músicas, propagandas. 
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Função Fática  

A função fática tem como objetivo testar, manter ou encerrar a comunicação ou manter 

laços sociais como, por exemplo: “oi, tudo bem?”, “sim”, “entende?”, “tchau”, “tudo 

certo até aqui?”. É centrada no canal. Não importa por quem desempenhará esse papel, 

desde que a comunicação aconteça - mecanismos conversacionais.  

 

Características: 

 

Pontuações: presença de ponto de interrogação em sentenças interrogativas.  

Discurso: presença de interjeições e onomatopeias para garantir a interação. 

Recursos: presença de itálico e negrito para enfatizar a escrita.  

 

Exemplos: cumprimentos, saudações, conversas telefônicas. 

Função Metalinguística 

A função metalinguística tem como principal objetivo usar um determinado código para 

explicar, conceituar ou determinar o próprio código. É centrada no código, ou seja, é a 

linguagem sendo usada para falar, valorizar a linguagem, do código. 

 

Características: 

 

Função: Intuito de explicar. 

Linguagem: presença da linguagem dentro da linguagem, uma autoexplicação. 

 

Exemplos: Dicionários e Gramáticas. 

 

Dúvidas? Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=rSPQJ60LzUs. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rSPQJ60LzUs
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Conotação x Denotação 

A significação das palavras não é fixa, nem estática. As palavras podem significar 

apenas o seu sentido descrito no dicionário, mas também podem ter seu significado 

ampliado, deixando de representar apenas a sua ideia original.  Podemos perceber que 

existem duas formas de representação da significação das palavras, observem o 

esquema a baixo: 

 

 

Imagem disponível em: 

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.coladaweb.com%2Fportugues%2Fdenotacao-e-

conotacao&psig=AOvVaw0TDeT_mar-

nzzjeop0SmJb&ust=1598518756133000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCfys_AuOsCFQAAAAAdAAAAA

BAD>. Acesso em 25/08/2020. 

 

Denotação: É o uso da linguagem no sentido real, ou seja, o significado descrito 

pelo dicionário. O falante ou escritor opta por transmitir uma mensagem de forma clara 

e objetiva. Podemos encontrar essa linguagem em textos jornalísticos, dicionários, 

publicações científicas, entre outros. (Sentido literal) 

Exemplo: O jantar está servido. 

 

Conotação: É o uso da linguagem no sentido figurado, ou seja, a atribuição de 

um novo significado para uma palavra de acordo com a nossa intenção, levando em 

consideração o contexto. Assim, é possível que um emissor e um receptor consigam 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.coladaweb.com%2Fportugues%2Fdenotacao-e-conotacao&psig=AOvVaw0TDeT_mar-nzzjeop0SmJb&ust=1598518756133000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCfys_AuOsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.coladaweb.com%2Fportugues%2Fdenotacao-e-conotacao&psig=AOvVaw0TDeT_mar-nzzjeop0SmJb&ust=1598518756133000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCfys_AuOsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.coladaweb.com%2Fportugues%2Fdenotacao-e-conotacao&psig=AOvVaw0TDeT_mar-nzzjeop0SmJb&ust=1598518756133000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCfys_AuOsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.coladaweb.com%2Fportugues%2Fdenotacao-e-conotacao&psig=AOvVaw0TDeT_mar-nzzjeop0SmJb&ust=1598518756133000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCfys_AuOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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fazer interpretações diferentes da mesma mensagem. Podemos encontrar essa 

linguagem, de forma criativa, em músicas, textos poéticos, conversas do dia a dia, entre 

outros. (Sentido figurado) 

Exemplo: A Jasmine tem um coração de pedra. 

Texto literário x Texto não literário  

O que é texto literário? E não literário? Não é tudo a mesma coisa? 

 
Os textos, de uma forma geral, apresentam diversas diferenças com relação a sua 

significação, linguagem, forma, finalidade comunicativa, etc.  

 

 

Os textos literários possuem uma função mais estética. Eles têm como objetivo 

alcançar o leitor de forma reflexiva, sentimental e pessoal, estimulando a imaginação a 

partir da imaginação do autor. Apropria-se de recursos artísticos que tendem a causar 

emoção em seus receptores / leitores. Geralmente, eles destinam-se ao entretenimento, à 

arte e à ficção. Apresentam uma linguagem subjetiva e conotativa e nós podemos 

encontra-los em poesias, novelas, histórias e dramas. 

Os textos não literários possuem uma linguagem mais clara e objetiva. Eles têm 

como finalidade comunicar, convencer os seus receptores / leitores a partir de fatos, 

dados e informações. De forma impessoal e imparcial, relatam fatos sem expor opiniões 

ou juízo de valores em seu conteúdo. Podemos encontra-los em diários pessoais, 

notícias, receitas, jornais e artigos. 
 

 

Imagem disponível em: 

<https://www.google.com/url?sa=i&u

rl=https%3A%2F%2Fwww.licaoprati

ca.com.br%2Fproduto%2Fo-que-e-

literatura-

resumo%2F&psig=AOvVaw08sW52

q_BS0uMz0o3fbfRE&ust=15985654

08814000&source=images&cd=vfe&

ved=0CAIQjRxqFwoTCLCs6sDuues

CFQAAAAAdAAAAABAE>.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.licaopratica.com.br%2Fproduto%2Fo-que-e-literatura-resumo%2F&psig=AOvVaw08sW52q_BS0uMz0o3fbfRE&ust=1598565408814000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCs6sDuuesCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.licaopratica.com.br%2Fproduto%2Fo-que-e-literatura-resumo%2F&psig=AOvVaw08sW52q_BS0uMz0o3fbfRE&ust=1598565408814000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCs6sDuuesCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.licaopratica.com.br%2Fproduto%2Fo-que-e-literatura-resumo%2F&psig=AOvVaw08sW52q_BS0uMz0o3fbfRE&ust=1598565408814000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCs6sDuuesCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.licaopratica.com.br%2Fproduto%2Fo-que-e-literatura-resumo%2F&psig=AOvVaw08sW52q_BS0uMz0o3fbfRE&ust=1598565408814000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCs6sDuuesCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.licaopratica.com.br%2Fproduto%2Fo-que-e-literatura-resumo%2F&psig=AOvVaw08sW52q_BS0uMz0o3fbfRE&ust=1598565408814000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCs6sDuuesCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.licaopratica.com.br%2Fproduto%2Fo-que-e-literatura-resumo%2F&psig=AOvVaw08sW52q_BS0uMz0o3fbfRE&ust=1598565408814000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCs6sDuuesCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.licaopratica.com.br%2Fproduto%2Fo-que-e-literatura-resumo%2F&psig=AOvVaw08sW52q_BS0uMz0o3fbfRE&ust=1598565408814000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCs6sDuuesCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.licaopratica.com.br%2Fproduto%2Fo-que-e-literatura-resumo%2F&psig=AOvVaw08sW52q_BS0uMz0o3fbfRE&ust=1598565408814000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCs6sDuuesCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.licaopratica.com.br%2Fproduto%2Fo-que-e-literatura-resumo%2F&psig=AOvVaw08sW52q_BS0uMz0o3fbfRE&ust=1598565408814000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCs6sDuuesCFQAAAAAdAAAAABAE
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Figuras de Linguagem 

Figuras de linguagem ou figuras de estilo são recursos utilizados na linguagem oral e na 

linguagem escrita, utilizados para aumentar a expressividade da Linguagem. 

Elas estão divididas em: Figuras de Palavras, figuras de construção, figuras de 

pensamento e figuras de som. 

Figuras de palavras  

As figuras de palavras, também chamadas de figuras de semântica ou tropo, 

estabelecem uma relação simbólica de proximidade, associação, substituição ou de 

similaridade entre os termos. Em geral, dão o sentido conotativo ao texto.  

Metáfora: 

É uma forma de comparação implícita, em que o elemento não aparece. Essa 

comparação é feita de modo subentendido e, geralmente, é encontrada em poemas, 

músicas, histórias infantis, entre outros. Enfatiza o sentido conotativo. 

 

Exemplos: 

 

 

 

 

Te dei o sol, te dei o mar pra 

ganhar seu coração ♪. 

 

(Luan Santana) 

 

Hoje eu sei, eu te amei 

No vento de um temporal  

Mas fui mais, muito além 

Do tempo do vendaval ♪. 

 

(Ivete Sangalo) 
 

Retirado de <https://www.letras.mus.br/ivete-sangalo/35008/>.  
Acesso em: 27/08/2020 

Retirado de <https://www.letras.mus.br/luan-

santana/1407542/>.  

Acesso em: 27/08/2020 

https://www.letras.mus.br/ivete-sangalo/35008/
https://www.letras.mus.br/luan-santana/1407542/
https://www.letras.mus.br/luan-santana/1407542/


       Área: Linguagens: Língua portuguesa – Gramática   

9 

 

 

Metonímia:  

Consiste na substituição de palavras com sentidos próximos, ou seja, é utilizada uma 

palavra em vez de outra, sendo que ambas possuem uma relação de proximidade. 

Enfatiza o sentido figurado. 

 

Imagem disponível 

em: <https://www.todamate

ria.com.br/metafora/ >.  

Acesso em: 26/08/2020 

Imagem disponível 

em: <https://www.normaculta.com.b

r/metonimia/>.  

Acesso em: 26/08/2020 

https://www.todamateria.com.br/metafora/
https://www.todamateria.com.br/metafora/
https://www.normaculta.com.br/metonimia/
https://www.normaculta.com.br/metonimia/
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 ‘        

Imagem 

disponível 

em: <http://po

rtaldoprofesso

r.mec.gov.br/f

ichaTecnicaA

ula.html?aula

=19893>.  

Acesso em: 

23/08/2020 

Imagem disponível 

em: <https://www.normaculta.com.b

r/metonimia/>.  
Acesso em: 26/08/2020 

Imagem 

disponível 

em: <https://p

t.slideshare.n

et/elaineteixei

ra391/figuras

-de-

linguagem-

alguns-

exemplos>.  

Acesso em: 
25/08/2020 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19893
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19893
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19893
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19893
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19893
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19893
https://www.normaculta.com.br/metonimia/
https://www.normaculta.com.br/metonimia/
https://pt.slideshare.net/elaineteixeira391/figuras-de-linguagem-alguns-exemplos
https://pt.slideshare.net/elaineteixeira391/figuras-de-linguagem-alguns-exemplos
https://pt.slideshare.net/elaineteixeira391/figuras-de-linguagem-alguns-exemplos
https://pt.slideshare.net/elaineteixeira391/figuras-de-linguagem-alguns-exemplos
https://pt.slideshare.net/elaineteixeira391/figuras-de-linguagem-alguns-exemplos
https://pt.slideshare.net/elaineteixeira391/figuras-de-linguagem-alguns-exemplos
https://pt.slideshare.net/elaineteixeira391/figuras-de-linguagem-alguns-exemplos
https://pt.slideshare.net/elaineteixeira391/figuras-de-linguagem-alguns-exemplos
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*Na metonímia ocorre uma substituição. Há uma relação de dependência e contiguidade 

entre os sentidos dos termos, independente do falante. 

Comparação ou símile: 

Quando queremos estabelecer um valor comparativo usando um conectivo. Na 

comparação simples é estabelecida uma relação entre elementos do mesmo universo ou 

contexto. Em uma comparação metafórica, ou símile, é estabelecida uma relação entre 

elementos de diferentes universos ou contextos. 

 

*Há sempre um conectivo comparativo que estabelece a ligação entre os termos 

comparados, sendo os mais usados: como, feito, tal qual, que nem, igual a, entre outros. 

 

Exemplo: 

 

 

 

 

Imagem disponível 

em: <https://www.google.com/searc

h?q=exemplos+de+meton%C3%AD

mia&tbm=isch&ved=2ahUKEwjIyo

K3nb3rAhWCDdQKHYA_CgIQ2-

cCegQIABAA&oq=exemplos+de+

meton%C3%ADmia&gs_lcp=CgNp

bWcQAzICCAAyAggAMgIIADIEC

AAQGDIECAAQGDIECAAQGDI

ECAAQGDIECAAQGDIECAAQG

DIECAAQGFClpTtYgK47YOmuO

2gAcAB4AIABnwGIAcUFkgEDM

C41mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1

pbWfAAQE&sclient=img&ei=p55I

X4jbI4Kb0AaA_6gQ&bih=642&bi

w=720&rlz=1C1GCEA_enBR894B

R894#imgrc=cdq0yxYdzhscFM >.  
Acesso em: 23/08/2020 

Imagem disponível 

em: <https://www.estudoprat

ico.com.br/comparacao-ou-

simile/#:~:text=A%20compa

ra%C3%A7%C3%A3o%20

metaf%C3%B3rica%2C%20

ou%20s%C3%ADmile,conec

tivos%20usados%20s%C3%

A3o%20os%20mesmos.&tex

t=%2DJo%C3%A3ozinho%

20%C3%A9%20forte%20co

mo%20um%20touro.&text=

A%20compara%C3%A7%C

3%A3o%20%C3%A9%2C%

20portanto%2C%20a,fun%C

3%A7%C3%A3o%20de%20

caracter%C3%ADsticas%20
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Perífrase ou antonomásia: 

É a substituição de um termo ou expressão curta por uma expressão mais longa que 

serve para transmitir a mesma ideia. A identificação desse elemento é feito de forma 

indireta, através de tributos ou características sobre o mesmo.  

A antonomásia é a forma de perífrase aplicada a nomes próprios, ou seja, expressões 

formadas por substantivos comuns.  

Exemplo: 

. 

 

 

 

 

Te ver e não te querer 

[...] 

É como mergulhar no rio 

E não se molhar 

É como não morrer de frio 

No gelo polar ♪. 

(Skank) 

Retirado 

de <https://www.letras.mus.br/skank/366

63/ >.  

Acesso em: 24/08/2020 

 

Meu irmão é teimoso como uma mula. 

Seus olhos verdes brilhavam que nem esmeraldas. 

Imagens adaptadas. Disponíveis em: <https://www.normaculta.com.br/perifrase-e-antonomasia/>. Acesso em: 
28/08/2020. 

https://www.letras.mus.br/skank/36663/
https://www.letras.mus.br/skank/36663/
https://www.normaculta.com.br/perifrase-e-antonomasia/
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Sinestesia: 

Caracteriza-se pela combinação, fusão ou mistura de diferentes sentidos como visão, 

tato, olfato, paladar e audição, em um enunciado. 

 

Exemplos:  

 

 

 

 

Sinédoque:  

Caracteriza-se pela substituição de um termo por outro, ocorrendo uma redução ou 

ampliação do sentido desse termo. 

 

Exemplos: 

 

 

 

Imagens disponíveis em: <https://www.normaculta.com.br/sinestesia/>. Acesso em: 28/08/2020 

Imagem disponível 

em: <https://www.info

escola.com/linguistica/

sinedoque/>. Acesso 
em: 26/08/2020 

A juventude é corajosa e destemida. (A juventude como representação dos jovens). 

https://www.normaculta.com.br/sinestesia/
https://www.infoescola.com/linguistica/sinedoque/
https://www.infoescola.com/linguistica/sinedoque/
https://www.infoescola.com/linguistica/sinedoque/
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Alegoria: 

Caracterizada como um conjunto simbólico criado para transmitir um segundo sentido 

além do sentido literal das palavras. São utilizadas em provérbios populares, em fábulas 

com fins morais e educativos e em parábolas da bíblia. 

 

Exemplos: 

 

 

 

 

Catacrese: 

Caracteriza-se pela utilização de uma palavra fora do seu significado original por falta 

de outra palavra que corresponda ao conceito que se pretende nomear. Também pode 

ocorrer quando o termo for específico de um conceito como técnico ou formal. 

 

Exemplos: 

 

 

 

O Brasil jogou bem nas olimpíadas. (O Brasil como representação do time brasileiro) 

Imagens disponíveis em: <https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/alegoria>. Acesso em: 28/08/2020 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/alegoria
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Figuras de construção 

As figuras de construção, também chamadas de figuras de sintaxe, Estão associadas ao 

nível sintático e estrutural do texto. São elas: 

Pleonasmo:  

Também chamado de redundância, se caracteriza pelo uso excessivo de palavras na 

transmissão de uma mensagem, ou seja, provocando a repetição de ideias. Ele pode ser 

uma figura de linguagem – pleonasmo literário – que visa intensificar o valor expressivo 

das palavras, reforçando o que está sendo transmitido, captando a atenção ou 

despertando sentimentos no leitor. 

Exemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou, também pode atuar como um vício de linguagem – pleonasmo vicioso – onde a 

mesma repetição pode ser vista e considerada como exagerada, inútil e desnecessária 

Vamos fugir 

Pr’outro lugar, baby ♪. 

 

(Skank) 
 

Retirado de <https://www.letras.mus.br/skank/75215/>.  
Acesso em: 25/08/2020 

Imagem adaptada. Disponível em: 

<https://pt.slideshare.net/gabrielauni

verso/pleonasmo-28339964> 

Acesso em: 26/08/2020. 

 

Imagens disponíveis em: <http://educacao.globo.com/portugues/assunto/figuras-de-linguagem/catacrese.html >. Acesso em: 

28/08/2020 

  Céu da boca 

 Asa da caneca 

https://www.letras.mus.br/skank/75215/
https://pt.slideshare.net/gabrielauniverso/pleonasmo-28339964
https://pt.slideshare.net/gabrielauniverso/pleonasmo-28339964
http://educacao.globo.com/portugues/assunto/figuras-de-linguagem/catacrese.html
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para a transmissão da frase. Costumam ocorrer pela falta de atenção ou pouco 

conhecimento das palavras utilizadas. 

Exemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora alguns pleonasmos sejam inaceitáveis pelos falantes “Morrer de morte 

morrida”, “subir pra cima”, “descer pra baixo”, outros são aceitos, sendo utilizados com 

muita frequência, como por exemplo, “não falei com ninguém não” ou “não sei de 

nada”, “fatos reais”, “há muito tempo atrás”, “protagonista principal”. 

Anáfora:  

Utilizada na poesia, se caracteriza pela repetição de uma ou mais palavras no início das 

orações, períodos ou versos. Ela é muito utilizada em poesia e em músicas, seu recurso 

possibilita um aumento da expressividade na mensagem.  

 

Exemplos: 

 

               

Pirulito que bate, bate,  

Pirulito que já bateu,  

Quem gosta de mim é ela,  

Quem gosta dela sou eu. ♪ 

 

Imagem disponível em: 

<http://www.webquestfacil.c

om.br/webquest.php?pg=pro

cesso&wq=9874>. Acesso 

em: 26/08/2020. 

Retirado de <www.letras.mus.br/cantigas-

populares/984003/>. Acesso em: 25/08/2020 

Imagem disponível em: 

<https://business.facebook.c

om/Funnymomentsangie/> 

Acesso em 26/08/2020. 

http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?pg=processo&wq=9874
http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?pg=processo&wq=9874
http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?pg=processo&wq=9874
http://www.letras.mus.br/cantigas-populares/984003/
http://www.letras.mus.br/cantigas-populares/984003/
https://business.facebook.com/Funnymomentsangie/
https://business.facebook.com/Funnymomentsangie/
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Anacoluto:  

Muito mais utilizada na linguagem falada do que na escrita a “fala quebrada” provoca 

uma interrupção na frase, antecipando e enfatizando um termo que se desliga do restante 

da oração. São caracterizadas pela sua liberdade e espontaneidade, como mudanças de 

pensamentos e interrupções bruscas no discurso.  

Exemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ATENÇÃO: Veremos em outro momento que, além de a anáfora ser uma figura de 

linguagem, ela também pode ser referia a um dado processo sintático através do qual 

um termo faz referência a uma informação previamente mencionada. (Elemento ou 

termo anafórico) 

Exemplo: Paulo não foi à festa. Ele estava fazendo serão (Tarefa extra) no trabalho. 

Elipse:  

Utilizada na linguagem falada e na linguagem escrita, se caracteriza pela omissão de um 

termo da oração, que fica subentendido, não prejudicando a compreensão de seu 

conteúdo. Esta figura está presente em: esquemas, enumerações, anotações rápidas e 

provérbios. 

*Na elipse pode ocorrer à omissão de QUALQUER termo, como sujeito, verbo, 

preposição... 

Imagem adaptada. Disponível em: < 

https://variosexemplos.blogspot.com/201

8/05/exemplo-de-anacoluto-figura-de-

linguagem.html>. Acesso em 25/08/2020. 

 
Imagem adaptada. Disponível em: < 

http://dalei.me/>. Acesso em 25/08/2020. 

 

Imagem adaptada. Disponível em: < 

http://rascunhandoportugues.blogspot.c

om/2017/04/anacoluto.html>. Acesso 

em 25/08/2020. 

https://variosexemplos.blogspot.com/2018/05/exemplo-de-anacoluto-figura-de-linguagem.html
https://variosexemplos.blogspot.com/2018/05/exemplo-de-anacoluto-figura-de-linguagem.html
https://variosexemplos.blogspot.com/2018/05/exemplo-de-anacoluto-figura-de-linguagem.html
http://dalei.me/
http://rascunhandoportugues.blogspot.com/2017/04/anacoluto.html
http://rascunhandoportugues.blogspot.com/2017/04/anacoluto.html
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Elipse do sujeito:  

 

 

 

Elipse do verbo:  

 

 

 

Elipse de preposições:  

 

 

 

 

Elipse em conjunções:  

 

 

 

Zeugma: 

Utilizada na linguagem oral e escrita, caracteriza-se pela omissão de termos da oração 

que já foram mencionados anteriormente, não prejudicando assim o entendimento da 

mensagem. 

*No zeugma ocorre a omissão de um termo que foi MENCIONADO 

ANTERIORMENTE. 

Exemplo:  

 

 

 

 

Gostaríamos de ir à praia neste final de semana. (Pronome pessoal nós) 

 

Quanta tristeza neste olhar! 

(forma verbal há) 

Maria chorou a noite toda, olhos inchados e rosto cansado. 

(preposição com) 

Tivesse economizado, não passaria sufoco! 

(conjunção se) 

Minha filha terminou o ensino médio, meu filho, o fundamental. 
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Assíndeto:  

Utilizado na linguagem oral e escrita, caracteriza-se pela ausência de elementos de 

ligações entre as palavras, como por exemplo, conectores e conjunções que ligam 

palavras e orações. É possível transmitir a ideia um discurso rápido, dinâmico e conciso. 

 

Exemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Contrária à figura de linguagem polissíndeto. 

 

Polissíndeto: 

Utilizado na linguagem oral e escrita, caracteriza-se pela marcada repetição de 

conectores e de conjunções que ligam as palavras e as orações. É possível transmitir a 

ideia de acréscimo, acumulação e continuidade, mas, ao mesmo tempo, torna o discurso 

mais lento e enfático. 

 

 

 

 

 

 

E por você eu largo tudo 

Vou mendigar, roubar, matar 

Até nas coisas mais banais 

Pra mim é tudo ou nunca mais ♪. 

(Exagerado – Cazuza) 

Retirado 

de <http://cazuza.com.br/video/exagerado-3/>. 

Acesso em: 27/08/2020 

Eu queria conhecer o mundo, viajar para vários países, França, Canadá, México 

conhecer outras culturas. 

 

http://cazuza.com.br/video/exagerado-3/
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Exemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anástrofe: 

Utilizado na linguagem oral e escrita, caracteriza-se pela inversão da ordem normal das 

palavras numa em uma frase, ocorrendo, predominantemente, por antecipação de uma 

palavra que complementa outra, ou seja, das palavras correlativas. É possível criar o 

efeito de surpresa na frase ou cumprir exigências métricas da poesia. 

 

Exemplos: 

 

        

        

 

 

Eu queria conhecer o mundo e viajar para vários países, França e Canadá e México e 

conhecer outras culturas. 

 

No espelho dessas águas 

Vejo a face luminosa do amor 

As ondas vão e vem 

E vão e são como o tempo ♪. 

(Sereia – Lulu Santos) 

Retirado de <https://www.letras.mus.br/lulu-

santos/35066/>. Acesso em: 27/08/2020 

Imagens adaptadas. 

Disponíveis 

em: <https://www.normaculta.

com.br/anastrofe-ou-

inversao/>. Acesso em: 

27/08/2020 

Todos esses livros eu já li. 

 

https://www.letras.mus.br/lulu-santos/35066/
https://www.letras.mus.br/lulu-santos/35066/
https://www.normaculta.com.br/anastrofe-ou-inversao/
https://www.normaculta.com.br/anastrofe-ou-inversao/
https://www.normaculta.com.br/anastrofe-ou-inversao/
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Hipérbato: 

Essa figura de linguagem caracteriza-se pela inversão brusca da ordem dos termos de 

uma oração a fim de lhes dar destaque. Embora possa prejudicar a clareza da 

mensagem, não compromete o entendimento e o sentido dela. 

 

Exemplos: 

 

 

 

 

 

 

*A inversão acontece de maneira brusca que, não compromete o entendimento e o 

sentido da mensagem. 

Sínquise: 

Essa figura de linguagem caracteriza-se pela inversão violenta da ordem dos termos de 

uma oração. A inversão ocorre de maneira mais intensa e excessiva, comprometendo a 

clareza e o sentido da mensagem e tornando ela obscura e inteligível.  

Exemplo: 

 

 

Hipálage: 

Essa figura de linguagem ocorre quando uma característica que pertence a um objeto ou 

a uma coisa é atribuída à outra, na mesma frase. 

São como uns anjos os seus alunos. 

 

Desilusão em mim, a maior de todas, sua atitude provocou. 

 

Caminhava eu pelo horizonte sem fim 

 

Imagem adaptada. Disponível 

em: <https://www.normaculta.com.br/sinquise/>. 

Acesso em: 27/08/2020 

https://www.normaculta.com.br/sinquise/
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Exemplo: 

 

 

Silepse: 

Essa figura de linguagem caracteriza-se pelo estabelecimento de concordância não com 

as palavras que compõem a frase, mas com a ideia que se pretende transmitir ou com os 

termos subentendidos. Não obedece às regras de concordância gramatical, 

estabelecendo uma concordância ideológica.  

 

Silepse de gênero: Quando há uma discordância gramatical entre os gêneros dos 

artigos, substantivos, etc. O gênero indica feminino e masculino. 

 

 

 

 

Silepse de número: Quando o sujeito é uma palavra no singular que transmite uma 

ideia de coletividade, havendo uma discordância gramatical entre o sujeito e o verbo das 

orações que estão mais distantes do sujeito. O numero indica o plural e o singular. 

Imagem adaptada. Disponível 

em: <https://www.normaculta.com.br/hipalage/>. 

Acesso em: 27/08/2020 

Imagem adaptada. Disponível em: <https://www.normaculta.com.br/silepse/>. Acesso em: 25/08/2020 

https://www.normaculta.com.br/hipalage/
https://www.normaculta.com.br/silepse/
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Silepse de pessoa: Quando há discordância entre o sujeito e a pessoa verbal. 

Normalmente, o emissor se inclui num sujeito da terceira pessoa do plural (eles), 

fazendo a flexão verbal na primeira pessoa do plural (nós). Existem três pessoas 

gramaticais: Quem fala: eu e nós, Com quem se fala: tu e vós, De quem se fala: ele e 

eles. 

 

 

Figuras de Pensamento 

As figuras de pensamento tem o papel de realçar o significado das palavras em uma 

sentença. Chamando a atenção do ouvinte ou do leitor para uma relação simbólica, entre 

as palavras ou expressões do texto. Dá mais expressividade ao sentido das palavras e 

estão relacionadas ao campo das ideias. 

Antítese: 

Ocorre quando usamos termos que possuem sentidos contrários em uma mesma oração. 

 

 

Exemplos: 

Imagem adaptada. Disponível em: <https://www.normaculta.com.br/silepse/>. Acesso em: 25/08/2020 

Imagem adaptada. Disponível em: <https://www.normaculta.com.br/silepse/>. Acesso em: 25/08/2020 

https://www.normaculta.com.br/silepse/
https://www.normaculta.com.br/silepse/
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*Os termos contraditórios se referem a ideias distintas. 

Paradoxo ou oximoro: 

Utilizado na linguagem oral e escrita, caracteriza-se pela fusão de dois elementos na 

representação de uma ideia. 

Exemplos: 

 

 

Não existiria som se não houvesse o 

silêncio 

Não haveria luz se não fosse a escuridão 

A vida é assim mesmo 

Dia e noite, não e sim ♪. 

(Lulu Santos) 

Retirado 

de <https://www.figurasdelinguagem.com/antite

se/>. Acesso em: 27/08/2020 

Imagem adaptada. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/antitese/>. Acesso em: 25/08/2020 

Imagem disponível 

em: <https://mundoeduc

acao.uol.com.br/gramati

ca/paradoxo.htm>. 

Acesso em: 26/08/2020 

https://www.figurasdelinguagem.com/antitese/
https://www.figurasdelinguagem.com/antitese/
https://www.todamateria.com.br/antitese/
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/paradoxo.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/paradoxo.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/paradoxo.htm
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*Os termos contraditórios se referem à mesma ideia. 

Apóstrofe:  

Consiste na utilização do vocativo. É a forma de exteriorizar a voz que chama, que grita 

ou que fala, enfatizando a sua chamado. 

 

Exemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

Liberdade, liberdade, 

Abre as asas sobre nós 

E que a voz da igualdade 

Seja sempre a nossa voz ♪. 

(Dudu Nobre) 

Retirado 

de <https://www.vagalume.com.br/dudu-

nobre/liberdade-liberdade-abre-as-asas-sobre-

nos.html> Acesso em: 25/08/2020 

Rapaz é difícil demais gostar  

dessa muié bandida ♪. 

(Zé neto e Cristiano) Retirado de <https://www.letras.mus.br/ze-neto-

cristiano/amigo-taxista/> Acesso em: 

25/08/2020 

Imagem disponível 

em: <https://www.

todoestudo.com.br/

portugues/paradox

o>. Acesso em: 

26/08/2020 

Imagem disponível 

em: <https://novaescola

.org.br/conteudo/2153/o

-que-e-a-figura-de-

linguagem-chamada-

paradoxo>. Acesso em: 

28/08/2020 

https://www.vagalume.com.br/dudu-nobre/liberdade-liberdade-abre-as-asas-sobre-nos.html
https://www.vagalume.com.br/dudu-nobre/liberdade-liberdade-abre-as-asas-sobre-nos.html
https://www.vagalume.com.br/dudu-nobre/liberdade-liberdade-abre-as-asas-sobre-nos.html
https://www.letras.mus.br/ze-neto-cristiano/amigo-taxista/
https://www.letras.mus.br/ze-neto-cristiano/amigo-taxista/
https://www.todoestudo.com.br/portugues/paradoxo
https://www.todoestudo.com.br/portugues/paradoxo
https://www.todoestudo.com.br/portugues/paradoxo
https://www.todoestudo.com.br/portugues/paradoxo
https://novaescola.org.br/conteudo/2153/o-que-e-a-figura-de-linguagem-chamada-paradoxo
https://novaescola.org.br/conteudo/2153/o-que-e-a-figura-de-linguagem-chamada-paradoxo
https://novaescola.org.br/conteudo/2153/o-que-e-a-figura-de-linguagem-chamada-paradoxo
https://novaescola.org.br/conteudo/2153/o-que-e-a-figura-de-linguagem-chamada-paradoxo
https://novaescola.org.br/conteudo/2153/o-que-e-a-figura-de-linguagem-chamada-paradoxo
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Eufemismo: 

Geralmente, é utilizada para tornar o discurso politicamente correto e para que 

utilização de palavras e expressões seja mais agradável e menos negativa. Possibilita um 

menor impacto e a suavização do discurso em situações de morte ou separação, assuntos 

desagradáveis ou que gerem discórdia, tabus, entre outras. 

 

Exemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem disponível em: <https://www.todoestudo.com.br/portugues/eufemismo>. Acesso em: 21/08/2020 

Imagem disponível 

em: <https://www.google.com/search?q=exemplos+de+eufemismo&rlz=1C1GCEA_enBR894BR894&sxsrf=ALeKk03OXPa6DbMU

VHGBhJ6AEl0KKSeFw:1598607828386&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjHzfudzr3rAhXvH7kGHaN2DlIQ_AUo

AXoECA4QAw&biw=720&bih=639#imgrc=rIWTd3GhZ2MoMM&imgdii=GXR6oUq8tFKcOM>. Acesso em: 22/08/2020 

https://www.todoestudo.com.br/portugues/eufemismo
https://www.google.com/search?q=exemplos+de+eufemismo&rlz=1C1GCEA_enBR894BR894&sxsrf=ALeKk03OXPa6DbMUVHGBhJ6AEl0KKSeFw:1598607828386&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjHzfudzr3rAhXvH7kGHaN2DlIQ_AUoAXoECA4QAw&biw=720&bih=639#imgrc=rIWTd3GhZ2MoMM&imgdii=GXR6oUq8tFKcOM
https://www.google.com/search?q=exemplos+de+eufemismo&rlz=1C1GCEA_enBR894BR894&sxsrf=ALeKk03OXPa6DbMUVHGBhJ6AEl0KKSeFw:1598607828386&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjHzfudzr3rAhXvH7kGHaN2DlIQ_AUoAXoECA4QAw&biw=720&bih=639#imgrc=rIWTd3GhZ2MoMM&imgdii=GXR6oUq8tFKcOM
https://www.google.com/search?q=exemplos+de+eufemismo&rlz=1C1GCEA_enBR894BR894&sxsrf=ALeKk03OXPa6DbMUVHGBhJ6AEl0KKSeFw:1598607828386&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjHzfudzr3rAhXvH7kGHaN2DlIQ_AUoAXoECA4QAw&biw=720&bih=639#imgrc=rIWTd3GhZ2MoMM&imgdii=GXR6oUq8tFKcOM
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Gradação ou clímax: 

Caracteriza-se por um encadeamento de ideias que pode seguir uma ordem crescente ou 

uma ordem decrescente. Quando crescente, a gradação apresenta uma progressão 

ascendente, intensificando e exagerando a mensagem transmitida. Quando decrescente, 

a gradação apresenta uma progressão descente, suavizando a mensagem transmitida. 

 

Exemplos: 

 

 

 

 

Hipérbole: 

Caracteriza-se pela atribuição de exagero a palavras e expressões de forma intencional 

sobre uma determinada ideia. Tem como finalidade expressiva destacar, intensificar ou 

enfatizar um sentimento ou ação. 

Imagem adaptada disponível em: <https://www.normaculta.com.br/eufemismo/>. Acesso em: 21/08/2020 

Imagens adaptadas e disponíveis em: <https://www.normaculta.com.br/gradacao-ou-climax/>. Acesso em: 28/08/2020. 

https://www.normaculta.com.br/eufemismo/
https://www.normaculta.com.br/gradacao-ou-climax/
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Exemplo: 

 

 

 

 

 

Ironia: 

A ironia tem como objetivo o oposto do que se pretende transmitir. Nem sempre seu uso 

está relacionado com o efeito de humor, ela pode ser usada para ridicularizar e 

desvalorizar alguém ou uma situação.  

 

Exemplos: 

 

 

Imagem disponível em: <https://registrodemarca.arenamarcas.com.br/educacao/hiperbole-figura-de-linguagem/>. Acesso em: 

26/08/2020. 

Imagem disponível em: < https://querobolsa.com.br/enem/portugues/ironia>. Acesso em: 25/08/2020. 

Imagem adaptada e disponível em: <https://www.normaculta.com.br/hiperbole/>. Acesso em: 28/08/2020. 

https://registrodemarca.arenamarcas.com.br/educacao/hiperbole-figura-de-linguagem/
https://querobolsa.com.br/enem/portugues/ironia
https://www.normaculta.com.br/hiperbole/
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Prosopopeia ou personificação: 

Utilizado na linguagem oral e na linguagem escrita, caracteriza-se pela atribuição de 

características, ações e sentimentos próprios de seres humanos a seres inanimados e a 

seres irracionais.  

Exemplos: 

 

 

Imagem disponível em: <https://www.diariodajaragua.com.br/colunistas/post/que-figura-ii/419317/>. Acesso em: 25/08/2020. 

Imagem disponível 

em: <https://www.

todoestudo.com.br/

portugues/personif

icacao-ou-

prosopopeia>. 

Acesso em: 

25/08/2020. 

Imagem adaptada. Disponível em: <https://www.normaculta.com.br/ironia/>. Acesso em: 25/08/2020. 

https://www.diariodajaragua.com.br/colunistas/post/que-figura-ii/419317/
https://www.todoestudo.com.br/portugues/personificacao-ou-prosopopeia
https://www.todoestudo.com.br/portugues/personificacao-ou-prosopopeia
https://www.todoestudo.com.br/portugues/personificacao-ou-prosopopeia
https://www.todoestudo.com.br/portugues/personificacao-ou-prosopopeia
https://www.todoestudo.com.br/portugues/personificacao-ou-prosopopeia
https://www.normaculta.com.br/ironia/


       Área: Linguagens: Língua portuguesa – Gramática   

30 

 

 

 

 

 

 

Figuras de Som 

As figuras de som enfatizam o aspecto fonológico da linguagem, através da reprodução, 

repetição ou imitação dos sons da língua que reproduzimos. São elas: 

Aliteração: 

Caracteriza-se pela repetição harmônica e ritmada de sons consonantais. Não se refere 

à repetição de um grafema (letra), mas sim da repetição de um fonema, do som 

consonantal. São destacados, principalmente, os fonemas iniciais das palavras. 

 

Exemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

Toda gente homenageia Januária na janela ♪. 

(Chico Buarque) 

Retirado de <https://www.letras.mus.br/chico-

buarque/45138/>. Acesso em: 27/08/2020 

Chove, chuva, chove, vem lavar esta saudade ♪. 

(João Bosco e Vinícius) 

Imagem disponível em: <http://figuras-de-linguagem.blogspot.com/2009/04/prosopopeia-ou-personificacao.html>. Acesso 

em: 25/08/2020. 

Imagem adaptada. Disponível em: <https://www.normaculta.com.br/prosopopeia-ou-personificacao/>. Acesso em: 

24/08/2020. 

https://www.letras.mus.br/chico-buarque/45138/
https://www.letras.mus.br/chico-buarque/45138/
http://figuras-de-linguagem.blogspot.com/2009/04/prosopopeia-ou-personificacao.html
https://www.normaculta.com.br/prosopopeia-ou-personificacao/
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Assonância:  

Caracteriza-se pela repetição harmônica de sons vocálicos. Geralmente, notamos a sua 

presença no destaque das sílabas tônicas das palavras e o seu som, contribui para a 

melodia e musicalidade dos poemas. 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

Onomatopeia: 

São palavras que reproduzem, na linguagem escrita, os sons existentes, com os barulhos 

das máquinas e objetos, os sons produzidos pelo ser humano e pela natureza. São muito 

utilizadas em quadrinhos, na publicidade e na poesia, sem que haja a necessidade de 

explicação.  

 

 

 

 

 

Imagem adaptada. Disponível em: <https://www.normaculta.com.br/aliteracao/ >. Acesso em: 27/08/2020 

A minha alma tá armada e apontada 

Para cara do sossego  

(Segô! x4) 

Pois paz sem voz, paz sem voz  

Não é paz é medo  

(Medo x4) ♪. 

(O Rappa) 

Retirado de <https://www.letras.mus.br/o-

rappa/28945/>. Acesso em: 28/08/2020 

https://www.normaculta.com.br/aliteracao/
https://www.letras.mus.br/o-rappa/28945/
https://www.letras.mus.br/o-rappa/28945/
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Exemplos: 

\ 

         

 

 

Paronomásia:  

Caracteriza-se pela utilização das palavras parônimas, ou seja, palavras com 

significados diferentes que se escrevem e se pronunciam de forma parecida. 

Geralmente, estão presentes em trocadilhos e jogo de palavras, com o intuito de 

confundir o leitor, possibilitar duplo sentido, etc. 

Exemplos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem disponível em: <https://br.freepik.com/vetores-gratis/jogo-das-onomatopeias-e-vinhetas-em-quadrinhos_910974.htm>. 

Acesso em: 27/08/2020 

Imagem disponível em: <https://www.todamateria.com.br/onomatopeia/>. Acesso em: 27/08/2020 

Será que a sorte virá num realejo? 

Trazendo o pão da manhã 

A faca e o queijo 

Ou talvez... um beijo teu ♪. 

(Teatro Mágico) 

 

Os opostos se distraem 

Os dispostos se atraem ♪. 

(Teatro Mágico) 

Todo resto do dia... meu café, meu jantar 

Meu mundo inteiro 

Que é tão fácil de enxergar... E chegar ♪. 

(Teatro Mágico) 

Retirado de <https://www.letras.mus.br/o-

teatro-magico/361399/>. Acesso em: 

28/08/2020 

https://br.freepik.com/vetores-gratis/jogo-das-onomatopeias-e-vinhetas-em-quadrinhos_910974.htm
https://www.todamateria.com.br/onomatopeia/
https://www.letras.mus.br/o-teatro-magico/361399/
https://www.letras.mus.br/o-teatro-magico/361399/
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Vícios de linguagem. 

Vícios de linguagens são desvios gramaticais, ou seja, palavras, expressões e 

construções que fogem as regras da norma padrão ou norma culta. São eles: 

Barbarismo: 

Erros de pronúncias, acentuação, ortografia, flexão e significação. 

 

Exemplos: 

 

             

 

 

 

 

                    

 

 

Deteu  –  Deteve                                      Geito – Jeito                                                 

Beneficiente – Beneficente                      Proproram – 

Propuseram  

Mecher – Mexer                                       Rúbrica – Rubrica 

Imagem disponível em: <http://abstratoenotavel.blogspot.com/2011/04/qual-o-pobrema.html>. Acesso em: 28/08/2020 

Imagem disponível 

em: <https://pt.slides

hare.net/clauheloisa/

iluistrao-do-estudo-

sobre-vcios-de-

linguagem>. Acesso 

em: 27/08/2020 

http://abstratoenotavel.blogspot.com/2011/04/qual-o-pobrema.html
https://pt.slideshare.net/clauheloisa/iluistrao-do-estudo-sobre-vcios-de-linguagem
https://pt.slideshare.net/clauheloisa/iluistrao-do-estudo-sobre-vcios-de-linguagem
https://pt.slideshare.net/clauheloisa/iluistrao-do-estudo-sobre-vcios-de-linguagem
https://pt.slideshare.net/clauheloisa/iluistrao-do-estudo-sobre-vcios-de-linguagem
https://pt.slideshare.net/clauheloisa/iluistrao-do-estudo-sobre-vcios-de-linguagem
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Solecismo: 

Erros de sintaxe (concordância, regência e colocação pronominal). 

 

Exemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleonasmo vicioso ou redundância: 

Repetições de ideias desnecessárias para a transmissão do conteúdo de uma mensagem. 

 

Exemplos: 

 

 

 

Faziam dois dias – faz dois dias 

Chegamos no colégio – chegamos ao colégio 

Sempre obedeci meu pai – sempre obedeci ao meu pai 

Não enganei-me – não me enganei 

 

Vamos entrar para dentro 

 

Vamos adiar para depois 

 

Imagem disponível em: <https://pt.dopl3r.com/memes/engra%C3%A7ado/eu-trusse-a-gente-vamos-mim-adiciona/500221>. 

Acesso em: 28/08/2020 

https://pt.dopl3r.com/memes/engra%C3%A7ado/eu-trusse-a-gente-vamos-mim-adiciona/500221
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Ambiguidade ou anfibologia: 

Frases em clareza ou com duplo sentido. 

 

Exemplos: 

 

 

 

 

 

                     

A professora levou o aluno para sua sala. (De quem é a sala?) 

 

A cachorra da sua prima é mal-humorada (A prima é uma cachorra ou tem uma cachorra?). 

Imagem disponível 

em: <https://br.ifunny.c

o/picture/subir-para-

cima-descer-para-

baixo-sair-para-fora-

entrar-k7hOrNFu4>. 

Acesso em: 27/08/2020 

Imagem disponível 

em: <https://desco

mplica.com.br/artig

o/4-tirinhas-que-

irao-acabar-com-

suas-duvidas-entre-

ambiguidade-e-

polissemia/4ky/>. 

Acesso em: 

27/08/2020 

Imagem disponível 

em: <https://pt.slidesha

re.net/clauheloisa/iluist

rao-do-estudo-sobre-

vcios-de-linguagem>. 

Acesso em: 27/08/2020 

https://br.ifunny.co/picture/subir-para-cima-descer-para-baixo-sair-para-fora-entrar-k7hOrNFu4
https://br.ifunny.co/picture/subir-para-cima-descer-para-baixo-sair-para-fora-entrar-k7hOrNFu4
https://br.ifunny.co/picture/subir-para-cima-descer-para-baixo-sair-para-fora-entrar-k7hOrNFu4
https://br.ifunny.co/picture/subir-para-cima-descer-para-baixo-sair-para-fora-entrar-k7hOrNFu4
https://br.ifunny.co/picture/subir-para-cima-descer-para-baixo-sair-para-fora-entrar-k7hOrNFu4
https://descomplica.com.br/artigo/4-tirinhas-que-irao-acabar-com-suas-duvidas-entre-ambiguidade-e-polissemia/4ky/
https://descomplica.com.br/artigo/4-tirinhas-que-irao-acabar-com-suas-duvidas-entre-ambiguidade-e-polissemia/4ky/
https://descomplica.com.br/artigo/4-tirinhas-que-irao-acabar-com-suas-duvidas-entre-ambiguidade-e-polissemia/4ky/
https://descomplica.com.br/artigo/4-tirinhas-que-irao-acabar-com-suas-duvidas-entre-ambiguidade-e-polissemia/4ky/
https://descomplica.com.br/artigo/4-tirinhas-que-irao-acabar-com-suas-duvidas-entre-ambiguidade-e-polissemia/4ky/
https://descomplica.com.br/artigo/4-tirinhas-que-irao-acabar-com-suas-duvidas-entre-ambiguidade-e-polissemia/4ky/
https://descomplica.com.br/artigo/4-tirinhas-que-irao-acabar-com-suas-duvidas-entre-ambiguidade-e-polissemia/4ky/
https://pt.slideshare.net/clauheloisa/iluistrao-do-estudo-sobre-vcios-de-linguagem
https://pt.slideshare.net/clauheloisa/iluistrao-do-estudo-sobre-vcios-de-linguagem
https://pt.slideshare.net/clauheloisa/iluistrao-do-estudo-sobre-vcios-de-linguagem
https://pt.slideshare.net/clauheloisa/iluistrao-do-estudo-sobre-vcios-de-linguagem
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Cacofonia ou cacófato: 

Quando a pronúncia de palavras seguidas produz um som desagradável ou sugere outra 

palavra menos apropriada. 

Exemplos: 

 

 

 

 

 

Eco: 

Dissonâncias causadas por terminações iguais nas palavras são consideradas eco. 

Exemplos: 

 

 

Eu beijei a boca dela 

 

Me dá uma mão 

 

Eu não vi ela 

 

Tem gente que, por mais que tente, não consegue ser diferente. 

 

Imagem disponível em: <https://cursoenemgratuito.com.br/ambiguidade-e-duplo-sentido/>. Acesso em: 27/08/2020 

Imagem adaptada. Disponível 

em: <https://www.youtube.co

m/watch?v=ZAwfncYFDTc>. 

Acesso em: 27/08/2020 

https://cursoenemgratuito.com.br/ambiguidade-e-duplo-sentido/
https://www.youtube.com/watch?v=ZAwfncYFDTc
https://www.youtube.com/watch?v=ZAwfncYFDTc
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Hiato: 

Dissonâncias causadas por sequências de vogais idênticas ou semelhantes são 

consideradas hiato. 

Exemplos: 

 

 

 

Colisão: 

Dissonâncias causadas por sequencias de consoantes idênticas ou semelhantes são 

consideradas colisão. 

Exemplos: 

 

 

 

Vulgarismo: 

O uso de expressões que não se enquadram no padrão culto é considerado vulgarismo. 

Fonético:  

 

Nesta cidade não há honestidade. 

 

Ana a ama muito 

 

Ou eu ou ele estaremos lá 

 

Essa saia suja é da Sara. 

 

Fazendo fiado fico freguês. 

 

Brincadera! – Brincadeira! 

 

Vamo brincá? – Vamos brincar 

Imagem adaptada. Disponível 

em: <http://www.objetivo.br/c

onteudo.asp?ref=contF&id=39

21>. Acesso em: 27/08/2020 

http://www.objetivo.br/conteudo.asp?ref=contF&id=3921
http://www.objetivo.br/conteudo.asp?ref=contF&id=3921
http://www.objetivo.br/conteudo.asp?ref=contF&id=3921


       Área: Linguagens: Língua portuguesa – Gramática   

38 

 

Morfológico:  

 

 

 

Plebeísmo: 

Gírias, calão e expressões populares que indicam falta de instrução e erudição.  

 

Exemplos: 

 

 

 

                            

 

Chavões – visto como empobrecimento do discurso e limitações de autonomia do 

pensamento humano. 

Exemplos: 

 

 

 

Estrangeirismo: 

Uso exagerado e desnecessário de palavras de outros idiomas em vez das formas 

equivalentes em português. 

 

Fala mané! Fiquei bolado com essa parada. 

 

Cada macaco no seu galho. A união faz a força. 

 

Os meninos vem aí – os meninos vêm ai. 

 

Custa cinco real – custa cinco reais 

Imagem adaptada. Disponível 

em: <https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%

2F%2Flinguisticaemfoco.files.wordpress.com%2F2013%2

F10%2Fc3a9-o-fim-da-

picada.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Flinguisticaemfoc

o.wordpress.com%2F2013%2F10%2F27%2Fvariacao-

diacronica%2F&tbnid=DAzfFzTQ4hkE0M&vet=12ahUKE

wjchI7m5L_rAhVKAbkGHaIlA7MQMygCegUIARCmAQ

..i&docid=6YE2YX10Ac-

iWM&w=325&h=400&q=varia%C3%A7%C3%A3o%20di

acronica&ved=2ahUKEwjchI7m5L_rAhVKAbkGHaIlA7

MQMygCegUIARCmAQ>. Acesso em: 26/08/2020 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flinguisticaemfoco.files.wordpress.com%2F2013%2F10%2Fc3a9-o-fim-da-picada.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Flinguisticaemfoco.wordpress.com%2F2013%2F10%2F27%2Fvariacao-diacronica%2F&tbnid=DAzfFzTQ4hkE0M&vet=12ahUKEwjchI7m5L_rAhVKAbkGHaIlA7MQMygCegUIARCmAQ..i&docid=6YE2YX10Ac-iWM&w=325&h=400&q=varia%C3%A7%C3%A3o%20diacronica&ved=2ahUKEwjchI7m5L_rAhVKAbkGHaIlA7MQMygCegUIARCmAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flinguisticaemfoco.files.wordpress.com%2F2013%2F10%2Fc3a9-o-fim-da-picada.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Flinguisticaemfoco.wordpress.com%2F2013%2F10%2F27%2Fvariacao-diacronica%2F&tbnid=DAzfFzTQ4hkE0M&vet=12ahUKEwjchI7m5L_rAhVKAbkGHaIlA7MQMygCegUIARCmAQ..i&docid=6YE2YX10Ac-iWM&w=325&h=400&q=varia%C3%A7%C3%A3o%20diacronica&ved=2ahUKEwjchI7m5L_rAhVKAbkGHaIlA7MQMygCegUIARCmAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flinguisticaemfoco.files.wordpress.com%2F2013%2F10%2Fc3a9-o-fim-da-picada.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Flinguisticaemfoco.wordpress.com%2F2013%2F10%2F27%2Fvariacao-diacronica%2F&tbnid=DAzfFzTQ4hkE0M&vet=12ahUKEwjchI7m5L_rAhVKAbkGHaIlA7MQMygCegUIARCmAQ..i&docid=6YE2YX10Ac-iWM&w=325&h=400&q=varia%C3%A7%C3%A3o%20diacronica&ved=2ahUKEwjchI7m5L_rAhVKAbkGHaIlA7MQMygCegUIARCmAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flinguisticaemfoco.files.wordpress.com%2F2013%2F10%2Fc3a9-o-fim-da-picada.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Flinguisticaemfoco.wordpress.com%2F2013%2F10%2F27%2Fvariacao-diacronica%2F&tbnid=DAzfFzTQ4hkE0M&vet=12ahUKEwjchI7m5L_rAhVKAbkGHaIlA7MQMygCegUIARCmAQ..i&docid=6YE2YX10Ac-iWM&w=325&h=400&q=varia%C3%A7%C3%A3o%20diacronica&ved=2ahUKEwjchI7m5L_rAhVKAbkGHaIlA7MQMygCegUIARCmAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flinguisticaemfoco.files.wordpress.com%2F2013%2F10%2Fc3a9-o-fim-da-picada.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Flinguisticaemfoco.wordpress.com%2F2013%2F10%2F27%2Fvariacao-diacronica%2F&tbnid=DAzfFzTQ4hkE0M&vet=12ahUKEwjchI7m5L_rAhVKAbkGHaIlA7MQMygCegUIARCmAQ..i&docid=6YE2YX10Ac-iWM&w=325&h=400&q=varia%C3%A7%C3%A3o%20diacronica&ved=2ahUKEwjchI7m5L_rAhVKAbkGHaIlA7MQMygCegUIARCmAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flinguisticaemfoco.files.wordpress.com%2F2013%2F10%2Fc3a9-o-fim-da-picada.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Flinguisticaemfoco.wordpress.com%2F2013%2F10%2F27%2Fvariacao-diacronica%2F&tbnid=DAzfFzTQ4hkE0M&vet=12ahUKEwjchI7m5L_rAhVKAbkGHaIlA7MQMygCegUIARCmAQ..i&docid=6YE2YX10Ac-iWM&w=325&h=400&q=varia%C3%A7%C3%A3o%20diacronica&ved=2ahUKEwjchI7m5L_rAhVKAbkGHaIlA7MQMygCegUIARCmAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flinguisticaemfoco.files.wordpress.com%2F2013%2F10%2Fc3a9-o-fim-da-picada.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Flinguisticaemfoco.wordpress.com%2F2013%2F10%2F27%2Fvariacao-diacronica%2F&tbnid=DAzfFzTQ4hkE0M&vet=12ahUKEwjchI7m5L_rAhVKAbkGHaIlA7MQMygCegUIARCmAQ..i&docid=6YE2YX10Ac-iWM&w=325&h=400&q=varia%C3%A7%C3%A3o%20diacronica&ved=2ahUKEwjchI7m5L_rAhVKAbkGHaIlA7MQMygCegUIARCmAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flinguisticaemfoco.files.wordpress.com%2F2013%2F10%2Fc3a9-o-fim-da-picada.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Flinguisticaemfoco.wordpress.com%2F2013%2F10%2F27%2Fvariacao-diacronica%2F&tbnid=DAzfFzTQ4hkE0M&vet=12ahUKEwjchI7m5L_rAhVKAbkGHaIlA7MQMygCegUIARCmAQ..i&docid=6YE2YX10Ac-iWM&w=325&h=400&q=varia%C3%A7%C3%A3o%20diacronica&ved=2ahUKEwjchI7m5L_rAhVKAbkGHaIlA7MQMygCegUIARCmAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flinguisticaemfoco.files.wordpress.com%2F2013%2F10%2Fc3a9-o-fim-da-picada.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Flinguisticaemfoco.wordpress.com%2F2013%2F10%2F27%2Fvariacao-diacronica%2F&tbnid=DAzfFzTQ4hkE0M&vet=12ahUKEwjchI7m5L_rAhVKAbkGHaIlA7MQMygCegUIARCmAQ..i&docid=6YE2YX10Ac-iWM&w=325&h=400&q=varia%C3%A7%C3%A3o%20diacronica&ved=2ahUKEwjchI7m5L_rAhVKAbkGHaIlA7MQMygCegUIARCmAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flinguisticaemfoco.files.wordpress.com%2F2013%2F10%2Fc3a9-o-fim-da-picada.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Flinguisticaemfoco.wordpress.com%2F2013%2F10%2F27%2Fvariacao-diacronica%2F&tbnid=DAzfFzTQ4hkE0M&vet=12ahUKEwjchI7m5L_rAhVKAbkGHaIlA7MQMygCegUIARCmAQ..i&docid=6YE2YX10Ac-iWM&w=325&h=400&q=varia%C3%A7%C3%A3o%20diacronica&ved=2ahUKEwjchI7m5L_rAhVKAbkGHaIlA7MQMygCegUIARCmAQ
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Exemplos: 

 

  

 

Neologismo:  

Criação exagerada de novas palavras, muitas vezes desnecessárias, por já haver palavras 

análogas no português. 

Exemplos: 

 

 

 

                         

Arcaísmo: 

Utilização de palavras ou expressões em desuso. 

 

Exemplos: 

                       

Já chega de tuitar. 

 

Delivery – entrega em domicilio. 

 

Show – espetáculo Drink – bebida 

 

Manjo bem esse assunto. 

 

Deleta essa informação, por favor. 

Você viu a minha cerola? (cueca) 

Imagem adaptada. Disponível 

em: <https://www.todoestudo.co

m.br/portugues/neologismo>. 

Acesso em: 25/08/2020 

Imagem Disponível 

em: <https://br.pinteres

t.com/pin/7855967287

41700697/>. Acesso 

em: 27/08/2020 

https://www.todoestudo.com.br/portugues/neologismo
https://www.todoestudo.com.br/portugues/neologismo
https://br.pinterest.com/pin/785596728741700697/
https://br.pinterest.com/pin/785596728741700697/
https://br.pinterest.com/pin/785596728741700697/
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Preciosismo e prolixidade: 

Linguagem exacerbada para referir ideias normais, bem como ao excesso de palavras 

para transmitir ideias simples, prejudicando a clareza e naturalidade do discurso. 

 

Exemplos: 
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Não me venha com colóquio 
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