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O que você vai estudar

• As figuras de
linguagem e seus
pnncípios de
construção.

• Som e sentido.
• Estruturação

sintética.
• Aspecto

semântico.
• Signo e referente.
• Fronteiras entre

linguagem
poética e
linguagem
jornalística.

Lembre-se
Para Jakobson,

nos textos que
buscam causar es-
tranhamento no
leitor, por meio de
um trabalho espe-
cial com a lingua-
gem, predomina a
função poética.

A linguagem opaca

No capitulo anterior, você viu que há sentidos mais frequentes e menos frequentes
associados aos enunciados, mas a fronteira entre eles nem sempre é clara. O sentido
figurado está relacionado à natureza polissémica da linguagem, ou seja, à possibilidade
de que um enunciado seja interpretado de mais de uma maneira. Neste capítulo, você
estudará as figuras, uma forma particular de polissemia na linguagem.

Figuras de linguagem
• A seguir, Manoel de Barros compara a profissão do poeta e a do arqueólogo.

Eu tinha vontade de fazer como os dois homens que vi sentados na terra escovando osso.
No começo achei que aqueles homens não batiam bem. Porque ficavam sentados na terra o
dia inteiro escovando osso. Depois aprendi que aqueles homens eram arqueólogos. E que
eles faziam o serviço de escovar osso por amor. E que eles queriam encontrar nos ossos vesti-
gios de antigas civilizações que estariam enterrados por séculos naquele chão. Logo pensei de
escovar palavras. Porque eu havia lido em algum lugar que as palavras eram conchas de clamo-
res antigos. [...] Comecei a fazer isso sentado em minha escrivaninha. Passava horas inteiras,
dias inteiros fechado no quarto, trancado, a escovar palavras. Logo a turma perguntou: o que
eu fazia o dia inteiro trancado naquele quarto? Eu respondi a eles, meio entresonhado, que eu
estava escovando palavras. Eles acharam que eu não batia bem. Então eu joguei a escova fora,
BARROS, Manoel dc Mt•monas Inventadas: a infancla São Paulo Planeta, 2003 p II

1. O narrador percebe que há uma semelhança entre os ossos e as palavras. Explique a
relação que ele estabelece.

2. Qual é a relação entre o ofício do poeta eo ato de "escovar palavras"?
3. Como a última frase do texto pode ser interpretada?

Para falar sobre sua relação com o fazer poético, o narrador aproxima palavras com sen-
tidos aparentemente Incompatíveis. Não parece possível realizar o ato de "escovar palavras",já que elas são signos, sem existência material. A imagem revela o mecanismo de construçãoda mais conhecida das figuras de linguagem, a metáfora: a identificação de semelhançasentre coisas aparentemente diferentes.

Os estudos sobre o sentido figurado buscaram organizar as múltiplas relaçóes entre Signifi-cantes e significados nas figuras de linguagem e esclarecer que tipo de lógica rege essas relaçóes.Embora os resultados dessa organização selam variados, em geral mostram um traço co-mum a todas as figuras: a opacidade. Opaco é antónimo de tyansparcnte. Ao chamar a lin-guagem figurada de opaca, os estudiosos evidenciam duas tendências das figuras.A pnmeira é se deixar perceber predominantemente como linguagem, Quanto mais se apro-xima do sentido denotativo, menos a linguagem é percebida, porque se torna "automatizada". Asfiguras, por associar sentidos inusitados aos enunciados, exigem uma atenção nova para a cons-truçào de sentidos. Nesse momento a linguagem é lembrada e se torna densa, espessa (opaca)•

guagem — sua sonoridade, musicalidade — e a capacidade do ser humano de, a partir dessamaterialidade, construir imagens — e assim recuperar, na sua Imaginação, a existência real dascoisas. Daí as manifestações do sentido figurado serem chamadas de figuras de linguagem
ANOTE

Figuras de linguagem são recursos linguísticos que exploram os sons, os sentidos e asestruturas da língua, bem como suas relações com as coisas do mundo, para criar sentid0Snovos e expressivos.



Princípios de construção das figuras de linguagem
Conheça os quatro princípios de construção responsáveis pelo efeito expressivo das figuras e

alguns exemplos de figuras encontradas em textos hterános e não literários.

Relações entre som e sentido
As figuras que exploram relações de som e sentido baseiam-se no pnncípo de que sons

semelhantes correspondem a sentidos semelhantes. Segundo estudiosos, embora esse princi-
PIO não tenha base científica, estaria presente de forma implicita na consciência dos falantes.
As figuras mais comuns baseadas nesse princípio sáo a aliteração e a assonância

Assonância e aliteração
Leia em voz alta o trecho do soneto e o provérbio a seguir

Soneto de fidelidade
De tudo ao meu amor serei atento
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento.

Quem com ferro fere, com ferro será ferido,
Dortllnto pubhco

Wv.us, Virucjus de. Soneto de fidelidade. In lavro de
Smetos Suo Paulo Companhia das Letras, 2008 p» 31

Em ambos os textos, nota-se a repetição dc determinados sons. No soneto, predominam os
fonemas das vogais nasais /à/ e /e/. No provérbio, o fonema /// é recorrente. A figura que se
constrói pela repetição de vogais se chama assonância; a que se constrói pela repetição de con-
soantes se chama aliteração

Essas figuras costumam ser exploradas com frequência em cançócs e em poemas, POIS con-
ferem sonondade e musicalidade aos versos, No soneto acima, a repetição das vogais nasais cria
um ntmo pausado, sugerindo um clima romântico, de fidelidade e galanteio. Já no provérbio, a
repetição do fonema contribui para reforçar o sentido da frase e para que sua memorização
ocorra mais facilmente,

Relações sintáticas
As figuras que exploram as relaçóes sintáucas dos enunciados baseiam-se no princípio de que

a mudança na ordenação típica das palavras ou oraçóes pode produzir novos efeitos de sentido.
Conheça três figuras construídas a partir desse princípio: a anáfora, o assíndeto e o polissíndeto

Anáfora
Leia o poema em prosa a seguir, do poeta, músico e compositor Arnaldo Antunes.

porque eu te olhava e você era o meu cinema, a minha Scarlet O'Hara, a minha
Excalibur, a minha Salambô, a minha Nastassia Filipovna, a minha Bngitte
Bardot, o meu Tedzio, a minha Anne, a minha Lou Salomé, a minha Lorraine,a minha Ceci, a minha Odete Grecy, a minha Capitu, a minha Cabocla, a
mtnha Pagu, a minha Barbarella, a minha Honey Moon, o meu amuleto de
Ogum, a minha Honey Baby, a minha Rosemary, a minha Merlin Monroe, o
meu Rodolfo Valentino, a minha Emanuelle, o meu Bambi, a minha Lília Brick,a minha Poliana, a minha Gilda, a minha Julieta, e eu dizia a você do meu
amor e você ria, suspirava e na.

Arnaldo Psta, 4 ed sao Paulo. Iluminuras, 2001

À medida que o eu lírico se declara para o ser amado, temos a Impressão de ser transportados
Para uma sala de cinema. Esse efeito é obtido pela repetição de referências a filmes e persona-gens• E a sequencia de expressóes que se Iniciam com o meu..7a minha... que produz a anáfora
A rePet1çào de palavras ou expressões reforça a declaração de amor do eu lírico e cria um efeitocoesão, ao mesmo tempo que o tema é desenvolvido.
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Assíndeto e polissíndeto
Leta trechos de um poema e dc uma crónica,

Segue o teu destino, É apenas um sino, mas é de ouro. De tarde seu
Rega as tuas plantas. som vai voando em ondas mansas sobre as matas e
Ama as tuas rosas. os cerrados. e as vetedas de buritis, e a melancolia do
O resto é a sombra chapadao, e chega ao distante e deserto carrascal, e
De arvores alhetas avança em ondas mansas [...l. E a cada um daqueles

homens pobres ele dá cada dia sua ração de alegria.

em um dc Janetro Rutxm O de outo In A amarela RIO dc
JancttV' Record. 1008. p 51,

No poema, o eu lirico Indica ao Interlocutor o que lhe parece essencial na Vida,
recomendando que descarte o supérfluo, "a sombra de árvores alhetas", já que a reahdade não
nos atende cm nossos desejos mais Íntimos. Essa busca pelo essencial C reforçada pela justapo-
stcao de orações sem palavras que a conectem (conjuncóes), criando o assíndeto.

Na crómca. o narrador descreve a alcgna que um Sino espalha aos honw•ns pobres do sertão
de Gotas. A repeticao da conjunçao c. ao mesmo tempo que dá ritmo ao texto, sugere o movi-
mento do sino. É o uso repetitivo de uma congunçào que cna o polissíndeto

Relações semânticas
Algumas figuras de linguagem exploram diferentes relações de sentido entre palavras ou en-

tre uma palavra e o seu significado. Conheça sets figuras que se apoiam nesse princípio:
comparaçào. metáfora, metonímia, anutese, paradoxo e prosopopeia.

Comparação e metáfora
Leta o fragmento de um poema de Mano Quintana.

Os poemas sao pássaros que chegam
nào se sabe de onde e pousam
no livro que lés.
Quando fechas o livro, eles alçam voo
como de um alçapao.

Q Marto. Os In. do tonro Paulo Globo. 2005 p 27

Ao chamar os poemas de pássaros, o eu linco aproxitna esses eletnentos tao distintos por
meto de uma caracteristica comum. Ela nào C explicitada, o que obriga o leitor a reconstrui-la.

poemas
• sao escritos em versos
• estáo em livros
• se o livro está fechado, já

foram lidos ou ainda o seráo

possível característica comum
Os poemas lidos podem voar,

como os pássaros.
na imaginaçáo do leitor.

pássaros
• são aves voadoras
• às vezes são aprisionados

em gaiolas ou alçapões

A metáfora, portanto, equipara dois elementos a partir de uma relação de semelhança, sem
que essa característica comum seja explicitada. Um elemento se funde ao outro, um sentido
associado a um elemento é deslocado para o outro. Os poemas, aqui, não são como pássaros;
eles sao pássaros. Se houvesse sido explicitada a semelhança, por melo da conjunção como ou
tal qual, tena Sido construida uma comparação. É o que ocorre nos dois ultimos versos: os
poemas alçam voo, dos IMOS, como os pássaros alçam voo de um alçapão.

Vocabulário

carrascal.
vegetaçào tipica
de regiôes ándas
vereda: regiào
da caatinga com
abundánoa de
vegetaçào e
de água
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Metonímia
Veja ao lado a capa de um filme de suspense lançado em 1992.
A palavra mão, do título do filme, representa uma pessoa: a babá, con-

tratada por uma mãe de família, que passa a representar uma ameaça aos
filhos dela. A relação entre os elementos equiparados (mão = babá) é de
contiguidade, que significa proximidade, vizinhança. A mão, que faz parte
do corpo da babá, representa essa pessoa; em outras palavras, uma parte
representa o todo. Assim se constrói a metonímia.

Essa relação de proximidade pode se dar de diversas formas. Veja alguns
tipos de metonímia.
a) Um conteúdo representado pelo seu continente (aquilo que o contém).

Ex.: Aceitou tomar mais um copo [a bebida que estava no copo].
b) Uma obra representada pelo nome do seu autor.

Ex.: Gosto de ler [a obra del Drummond.
c) Um elemento concreto representado por um elemento abstrato.

Ex.: O amor [Aquele que amal é cego.
d) Um elemento abstrato representado por um elemento concreto.

Ex.: Ele age com o coração [de acordo com seus sentimentos].

Prosopopeia
Leia os trechos a seguir, do romance O Cortiço, de Aluísio Azevedo,

E durante dois anos o cortiço prosperou de dia para dia, ganhando forças,
socando-se de gente.

Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos,

mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e
farto de quem dormiu de uma assentada sete horas de chumbo.
AZEVEDO, Aluísto. O Cortiço. São Paulo, Khck Ed., 1997. v 16. p 23 e 30,

Observe, nesses trechos, que o cortiço tem vida própria. Acompanhando
a realidade de seus moradores, ele prospera, ganha força, acorda, abre os
Olhos. Ao descrever o espaço dessa forma, o narrador cria a prosopopeia,
uma figura que consiste na atribuição de características humanas a animais
ou de características animadas a seres inanimados,

Antítese e paradoxo
Leia um trecho de poema e um aforismo.

Alma minha gentil, que te partiste

tão cedo desta vida, descontente,
repousa lá no Céu eternamente,
e viva eu cá na terra sempre triste.

CAMÕES, Luís de. Línca. Belo Honzonte:
Itatiaia, São Paulo: Edusp, 1982. p. 193.

O livro é um mudo que fala,

um surdo que responde, um cego

que guia, um morto que vive.

VIEIRA, Padre Antómo. Citado por
CARRENHO, Carlos; MAGNO, Rodngo
Diogo (Org.), O livro entre aspas: o que
se c11Z do que se lê. RIO de Janetro: Casa
da Palavra, 2005. p 16.

Esta estrofe de Camões contrasta dois pares de versos que opõem o céu
e a terra, o mundo espiritual e o mundo físico, o espaço da amada e o es-
Paço do eu lírico. Essas palavras expressam os sentidos contrários: Alma/
Vida; lá/cá; Céu/terra. A contraposição de opostos cria a antítese.

No aforismo criado pelo Padre António Vieira, afirma-se a possibilidade
de que os opostos se realizem simultaneamente. Está aí criado o paradoxo.
Usando a linguagem figurada, Vieira quer ressaltar o poder dos livros de
produzir um impacto profundo na vida de quem os lê.

SCiORRA
REBECCA DE MORNAY

AMÃo
QUEBALANÇA

OBERÇO
... é a nüo queconduzo destiná

Capa do DVD A mao que balanca o berço.
Direcao. Curtis Hanson. EUA, 1992

Vale saber
Aforismo é uma sentença que

explicita em poucas palavras uma
reflexão prática ou moral.

Hipertexto
O paradoxo e a antítese foram muito
explorados nas produções poéticas do
Barroco, na vertente conceptista que
explorava os jogos de ideias. leia mais
sobre esse assunto na parte de Literatura
(capítulo 10. p. 133).
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Relações entre o signo e seu referente
Algumas figuras exploram a possibilidade de o signo intensificar, ameni-

zar ou negar aquilo que representa. Conheça a hipérbole, o eufemismo, a
gradação e a ironia.

Hipérbole, eufemismo e gradação
Leia os trechos a seguir, retirados da obra Dom Casmurro e os discos

voadores, uma releitura contemporânea do romance de Machado de Assis.

[...] O passar dos anos e o desgaste natural das células cerebrais finalmen-
te deram razão ao comentário feito tantos anos atrás por prima Justina —

que, a estas alturas, já tinha embarcado em sua própria viagem para o
desconhecido. O coração, que tem razões que a própria razão ignora, con-
cluiu que não havia mais nada para ela fazer por aqui [...]

Parei na varanda. Estava tonto, atordoado, as pernas bambas, o coração
parecendo querer sair pela boca. Não me atrevia a ir até o quintal da casa da
vizinha, onde eu sabia que Capitu me esperava. Comecei a andar de um lado

para outro, feito barata tonta.

MANFREDI, Lúc10. Dom Casmurro e os discos voadores- Machado de Assis. São Paulo. Lua de Papel,
2010, p. 27-30.

Nos trechos, há expressões que amenizam ou intensificam aquilo que
anunciam. No primeiro, a referência à morte da personagem Justina é ame-
nizada pela expressão "viagem para o desconhecido", que cria um eufemis-
mo. No segundo, ao afirmar que o coração parecia querer "sair pela boca",
o narrador constrói uma hipérbole, ou seja, um exagero da expressão.

Leia o final de um poema feito para Maria, musa de Gregório de Matos.

Oh não aguardes, que a madura

Goza, goza da flor da mocidade, [idade
Que o tempo trota a toda ligeireza, Te converta em flor, essa beleza
E imprime em toda a flor sua Em terra, em cinza, em pó, em

[pisada. [sombra, em nada.
MAros, Gregóno de In AMADO, James (Ed), Gregóno de Matos: obra poeticav RIO de Janeiro. Record,
1992 v 1. p. 507

Neste soneto, o eu lírico reflete sobre a passagem do tempo e a efemeri-
dade da vida diante da morte, enumerando, no último verso, as etapas fi-
nais da existência da amada. Assim, cria uma gradação, em que cada ele-
mento intensifica o anterior.

Ironia
Leia um trecho da crónica "Natal", de Rubem Braga.

De repente um carro começa a buzinar com força, junto ao meu portão.
Talvez seja algum amigo que venha me desejar Feliz Natal ou convidar para
ir a algum lugar. Hesito ainda um instante; ninguém pode pensar que eu

esteja em casa a esta hora. [...] é um caminhão de lixo. [...] Bonito presente
de Natal!
BRAGA, Rubem, 200 crômcas escolhidas. 27. ed. RIO de Janeiro: Record, 2007. p 241.

Ao exclamar "bonito presente de Natal!" após perceber a chegada do
caminhão de lixo, o narrador produz uma ironia. Sua intenção ao utili-
zá-la é afirmar exatamente o oposto do enunciado: "que porcaria de
presente de Natal!".
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Lembre-se
Referente é o elemento (real

ou imaginário) da realidade extra-
linguística ao qual o signo linguís-
tico remete.
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prática de linguagem
ATENÇÃO: não escreva no livro.

Responda a todas as questões no caderno.

1. Leia a tira a seguir.

SOAREI CSSE sot4qo
METÁFORA

H eo«o SOBRE O SEO

ESTAVA CAItOO MORTE
SOBRE AMINHA 00

GONSAIES, Fernando. Nfqucl Náusea.

a) Que situação da vida humana está representada na tira? justifique.
b) Com que sentido a personagem emprega a palavra metáfora no segundo quadrinho?
c) Qual é a relação entre esse sentido e o efeito de humor da tira?

2. Leia o aforismo a seguir.

Escrever é um ócio muito trabalhoso.
G0ETHE,Johann Wolfgang. Citado por CARRENHO, Carlos¿ MAGNO, Rodngo Diogo (Oro. O livro entre aspas• o que se diz
do que sele — frases para escntores, leitores, editores, livreiros e demais Insensatos RIO de Janeiro. Casa da Palavra,
2005 p. 87.

a) Explique por que essa afirmação é um paradoxo.
b) Por que o aforismo de Goethe produz efeito de humor?
c) Goethe era um escritor. A quem ele poderia ter dirigido esse aforismo? Justifique.

3. Leia a tira a seguir.
FLORES PARA

A PROFESSORA,
NÃO É. LltWS?

SCIIVII, Charles. Charlie Brown.

NJNCA a-E6AA..4 A LUGAR
ALGUM COM A SENHORITA
OTHMAR USANDO SUBORNO..

c

SUBORNO. Isso
NÃO É SUBORBJO..

c

EU PREFIRO PENSAR NISSO
COMO UM INVESTIMENTO

a) 0 que pode ter levado Charlie Brown a interpretar o gesto de Linus como um suborno?
b) Linus afirma que as flores para a professora são um "investimento". Explique.
c) Relacione a hipérbole e o eufemismo ao uso das palavras suborno e investimento.

Justifique sua resposta.
4. Leia um miniconto do livro Os cem menores contos brasileiros do século.

38
Gago sem álibi cospe lapsos para o sr. delegado.

SA, Xico. 38. In: FREIRE, Marcelino (Org.). Os cem menores contos brasileiros do seculo, Cotta: Ateliê Editonal, 2004. p. 100.

a) Qual seria a reação de um gago suspeito que não tivesse um álibi?
b) A palavra lapso significa "intervalo", "erro que se comete falando ou escrevendo" e

'ausência, falta". Em quais desses sentidos ela pode ser entendida no miniconto?
Justifique sua resposta.

c) 0 texto apresenta aliterações e assonâncias. Que vogais e consoantes se repetem? Indi-
que a relação entre essas repetições e a temática do miniconto.

d) Qual seria a possível relação entre o título do miniconto e seu desenvolvimento?
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Prática de linguagem

5. Leia a tira a seguir.
É Isso Ati FICA SENTADO At SEM

NADA Eh.4Q.JANTO a.' 'AASTO
NOSSOS MÓVEIS PESADOS E LEVANTO

Fossos TRETES PESADOS'

BROWNE, Chns. Hagar, o Horrível.

TA BEM, Q...'E MVLHQI ELA NÃO
WER EU MACH-AJE

AS COSTAS!00

a) Qual parecia ser a expectativa de Helga ao dirigir sua fala ao marido?
b) O que Hagar deveria ter levado em conta ao interpretar a fala de Helga e por que, prova-

velmente, ele não fez isso?
c) Explique por que a fala de Helga constitui uma ironia.

6. Os trechos a seguir fazem parte da crônica "Para uma menina com uma flor".

Porque você é uma menina com uma flor e tem
uma voz que não sai, eu lhe prometo amor eterno,
salvo se você bater pino, que aliás você não vai nunca

porque você acorda tarde, tem um ar recuado e gosta

de brigadeiro: quero dizer, o doce feito com leite con-
densado.

E porque você é uma menina com uma flor e tem um

andar de pajem medieval; e porque você quando canta

nem um mosquito ouve a sua voz, e você desafina lindo

e logo conserta, e às vezes acorda no meio da noite e fica
cantando feito uma maluca. E porque você tem um ursi-

nho chamado Nounouse e fala mal de mim para ele, e ele

escuta e não concorda porque é muito meu chapa, e
quando você se sente perdida e sozinha no mundo você

se deita agarrada com ele e chora feito uma boba fazendo
um bico deste tamanho.

E porque você é uma menina com uma flor e cati-

vou meu coração e adora puré de batata, eu lhe peço que

me sagre seu Constante e Fiel Cavalheiro.

MORAES, Vinícius de. Poesia completa e prosa. RIO de Janeiro: Nova Aguilar, 2004. p. 790-791.

a) A conjunção e liga repetidamente orações que parecem não se relacionar uma à outra. Que
relação existe entre essa aparente falta de conexão e o estado de "enamoramento"?

b) A oração "porque você é uma menina com uma flor" se repete no início de cada parágra-
fo. Que efeito essa repetição produz na crônica?

c) Quais são as figuras construídas a partir das repetições tratadas nos itens a e b?
d) No segundo parágrafo, o narrador usa a prosopopeia como um possível recurso persuasivo

para que a namorada reclame menos de suas atitudes. Explique essa afirmação.

usina literária

• Leia a seguir um poema de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa.

Passa uma borboleta por diante de mim

E pela primeira vez no Universo eu reparo

Que as borboletas não têm cor nem movimento,

Assim como as flores não têm perfume nem cor.

A cor é que tem cor nas asas da borboleta,
No movimento da borboleta o movimento é que se move,

O perfume é que tem perfume no perfume da flor.
A borboleta é apenas borboleta
E a flor é apenas flor.

PESSOA, Fernando. O guardador de rebanhos. In: Obra poética: em um volume.
RIO de Janeiro: Nova Aguilar, 2001 p, 224
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1.

2.

3.

O eu lírico faz uma descoberta. Que desco•
berta é essa? Explique com suas palavras,

Essa descoberta causa admiração no eu
lírico? Justifique com um trecho do poema.

Pense na matéria-prima dos escritores.
Você saberia dizer qual é a borboleta que
não tem cor nem movimento?

4. Por que, em certo sentido, nesse poema 0

eu lírico produz uma "antimetáfora".



ATENÇÃO: todas as questões foram reproduzidas das provas originais

de que fazem parte. Responda a todas as questões no caderno.

(Fuvest-SP) Texto para a questão 1.

Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda íntima náo vos seria revelado por mim se não julgasse, e razões

não tivesse para julgar, que este amor assim absoluto e assim exagerado é partilhado por todos vós. Nós somos ir-

mãos, nós nos sentimos parecidos e iguais; nas cidades, nas aldeias, nos povoados, náo porque soframos, com a dor

e os desprazeres, a lei e a polícia, mas porque nos une, nivela e agremia o amor da rua. É este mesmo o sentimento

imperturbável e indissolúvel, o único que, como a própria vida, resiste às idades e às épocas. Tudo se transforma,

tudo vana — o amor, o ódio, o egoísmo. Hoje é mais amargo o riso, mais dolorosa a ironia. Os séculos passam, des-

lizam, levando as coisas fúteis e os acontecimentos notáveis. Só persiste e fica, legado das gerações cada vez maior,

! o amor da rua.

RIO, Joáo do A alma encantadora das mas.

1. Em "nas cidades, nas aldeias, nos povoados" (linha 3), "hoje é mais amargo o riso, mais dolorosa a ironia"

(linha 6) e "levando as coisas fúteis e os acontecimentos notáveis" (linha 7), ocorrem, respectivamente, os

seguintes recursos expressivos:
a) eufemismo, antítese, metonímia.
b) hipérbole, gradação, eufemismo.
c) metáfora, hipérbole, inversão.

Textos para a questão 2.

d) gradação, inversão, antítese.
e) metonímia, hipérbole, metáfora.

í A metáfora é uma concentração semântica. No eixo da extensão, ela despreza uma série de traços e leva em con-

ta apenas alguns traços comuns a dois significados que coexistem. Com isso, dá concretude a uma ideia abstrata (...),

aumentando a intensidade do sentido. Poder-se-ia dizer que o sentido torna-se mais tónico. Ao dar ao sentido toni-

cidade, a metáfora tem um valor argumentativo muito forte. O que estabelece uma compatibilidade entre os dois

sentidos é uma similaridade, ou seja, a existência de traços comuns a ambos. A metáfora e, pois, o tropo em que se

estabelece uma compatibilidade predicativa por similaridade, restringindo a extensão sémica dos elementos coexis-

tentes e aumentando sua tonicidade.
Luiz <http/frevtstaljngua uol com hr/textos

Mo UDA!!
sas OUd0S

Se URECOI COM
COBJJOÑTO

TORAS ENVOLVIDAS
OMA CAPSUA

Tt6ROSA!

SOO
MOITO AAS

METAFOCAS!

Fernando Folha de S Paulo, 7 mar 2011

2. (Insper-SP) A frase do último quadrinho mostra que o personagem que a proferiu reconhece que não foi bem-

-sucedido ao tentar criar uma metáfora. De acordo com os conceitos apresentados no texto que precede a tiri-

nha, isso ocorreu porque, em sua tentativa:
a) não houve "traços comuns a dois significados que coexistem".
b) não houve uma comparação subentendida para dar "concretude a uma ideia abstrata".

c) a "similaridade" proposta contém, na verdade, antagonismos.
d) o "valor argumentativo muito forte" tornou-se grosseiro.
e) houve "compatibilidade entre os dois sentidos", mas ela foi depreciativa.

3. (IJFRN) Constata-se uso de personificação no seguinte fragmento do livro de poemas de Jorge Fernandes:

a) "0 dia acorda bochecha água fina em cima das árvores
Que ficam pesadas e contentes..."

b) "E as cobras e os tejus, toda versidade de bichos
Se estorce correndo das locas"
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c) "0 mistério sombrio dos sítios cheios de cajueiros
Carregados de cajus todos virgulados de castanhas"

d) "Té-téu — canela fina —
Vive para despertar todos os bichos do campo..."

4. (ITA-SP) Assinale a opção em que a frase apresenta figura de linguagem semelhante à da fala de Helga no
primeiro quadrinho.

MEU BEM. voe PODE
DE

ELA SEMPRE FALA ASSIM
a) 0 país está coalhado de pobreza. REMOVER 

ALIMENTOS 
O EXCESSO 

DA NOSSA
CLARO, 

BEM
MEU

QUANDO TEMOS

b) Pobre homem rico! RESIDÊNCIA? VISITAS

c) Tudo, para ele, é nada!
d) O curso destina-se a pessoas com poucos

recursos financeiros.
e) Não tenho tudo que amo, mas amo tudo

que tenho. BROWNE, Dick. Hagar, o Horrível.

5. (Fuvest-SP)

O autoclismo da retrete
RIO DE JANEIRO — Em 1973, fui trabalhar numa revista brasileira editada em Lisboa. Logo no primeiro dia,

tive uma amostra das deliciosas diferenças que nos separavam, a nós e aos portugueses, em matéria de língua.

Houve um problema no banheiro da redação e eu disse à secretária: "Isabel, por favor, chame o bombeiro para
consertar a descarga da privada". Isabel franziu a testa e só entendeu as quatro primeiras palavras. Pelo visto, eu

estava lhe pedindo que chamasse a Banda do Corpo de Bombeiros para dar um concerto particular de marchas e
dobrados na redaçáo. Por sorte, um colega brasileiro, em Lisboa havia algum tempo e já escolado nos meandros da
língua, traduziu o recado: "Isabel, chame o canalizador para reparar o autoclismo da retrete". E só então o belo
rosto de Isabel se iluminou.

Ruy Castro. Folha de S Paulo.

a) Em São Paulo, entende-se por "encanador" o que no Rio de Janeiro se entende por "bombeiro" e, em Lisboa,
por "canalizador". Isto permitiria afirmar que, em algum desses lugares, ocorre um uso equivocado da língua
portuguesa? Justifique sua resposta.

b) uma reforma que viesse a uniformizar a ortografia da língua portuguesa em todos os países que a utili-
zam evitaria o problema de comunicação ocorrido entre o jornalista e a secretária. Você concorda co m
essa afirmação? Justifique.

Texto para a questão 6.

Chove chuva, chove sem parar
O óbvio, o esperado. Nos últimos dias, o comentário que teimou e bateu ponto em qualquer canto de Curitiba'

principalmente nos botecos, foi um só:
— Mas que chuvarada, né?
De olho no nível das águas do pequeno riacho que passa junto à mansão da Vila Piroquinha, Natureza Morta

procurou o lado bom de tanta chuva ininterrupta.
Concluiu que, pelo excesso de uso, dispositivo sempre operante, o tempo fez a alegria do pessoal que conserta

limpador de para-brisa. Desse pessoal e, nem tanto, de quem vende guarda-chuva. Afinal, do jeito que a coisa
andava, agravada pelo frio, a freguesia — de maneira compulsória — praticamente desapareceu das ruas•
Gazeta do Povo, 2 ago. 2011.

6. (Unifesp) As expressões no texto utilizadas como equivalentes são:
a) óbvio e comentário (ambas no 12 parágrafo).
b) teimou e bateu ponto (ambas no 12 parágrafo).
c) sem parar (no título) e ininterrupta (no 32 parágrafo).
d) chuvarada (no 2Q parágrafo) e águas (no 32 parágrafo).
e) pelo excesso de uso e de maneira compulsória (ambas no 42 parágrafo).

266


