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Português

POLISSEMIA E FIGURAS DE LINGUAGEM

Polissemia

Polissemia significa (poli = muitos; semia = significado) “muitos sentidos”. Contudo, assim que 
se insere no contexto, a palavra perde seu caráter polissêmico e assume significado específico, 
isto é, significado contextual.

Os vários significados de uma palavra, em geral, têm um traço em comum. A cada um deles dá-
se o nome de acepção.

 • A cabeça une-se ao tronco pelo pescoço.

 • Ele é o cabeça da rebelião.

 • Edgar Abreu tem boa cabeça.

Contexto!

O contexto determina a acepção de dada palavra polissêmica. Palavras como “flor”, “cabeça”, 
“linha”, “ponto”, “pena”, entre outras, assumem, em variados contextos, novas acepções. 

CONTEXTO ACEPÇÃO

Adoro flor vermelha! parte de uma planta

“Última flor do Lácio” descendente

Vagava à flor da água. superfície

Ela é uma flor de pessoa. amável

Ele não é flor que se cheire. indigno, falso

Está na flor da idade. juventude
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1. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos 
linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre à 

a) polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão “rede social” para transmitir a 
ideia que pretende veicular. 

b) ironia para conferir um novo significado ao termo “outra coisa”. 
c) homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o 

espaço da população rica. 
d) personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. 
e) antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso 

da família.

Exemplos:

 • Edgar ocupa um alto posto na Casa. = cargo

 • Abasteci o carro no posto da estrada. = posto de gasolina.

 • Os eventos eram de graça. = gratuitos 

 • Aquela mulher era uma graça. = beleza.

 • Os fiéis agradecem a graça recebida. = auxílio divino
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Figuras De Linguagem 

São recursos que tornam mais expressivas as mensagens. Subdividem-se em 

 • figuras de som, 

 • figuras de construção, 

 • figuras de pensamento, 

 • figuras de palavras.

Algumas Figuras de

Som

Aliteração: consiste na repetição ordenada de mesmos sons consonantais.

 • “Esperando, parada, pregada na pedra do porto.” 

 • “Que o teu afeto me afetou é fato agora faça-me um favor...”
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Onomatópéia: consiste na reprodução de um som ou ruído natural. 

 • “Não se ouvia mais que o plic-plic-plic da agulha no pano.” (Machado de Assis)

Construção

Elipse: consiste na omissão de um termo facilmente identificável pelo contexto.

 • “Em nossa vida, apenas desencontros.” 

 • No curso, aprovações e mais aprovações! 

Zeugma: consiste na elipse de um termo que já apareceu antes. 

 • Ele prefere cinema; eu, teatro. (omissão de prefiro) 

Pleonasmo: consiste numa redundância cuja finalidade é reforçar a mensagem.

 • “E rir meu riso e derramar meu pranto.” 

 • O resultado da eleição, é importante anunciá-lo logo.

O pleonasmo vicioso – ao contrário do literário – é indesejável.

 • hemorragia de sangue.

2. Pleonasmo é uma figura de linguagem que tem como marca a repetição de palavras ou de 
expressões, aparentemente desnecessárias, para enfatizar uma ideia. No entanto, alguns 
pleonasmos são considerados “vícios de linguagem” por informarem uma obviedade e não 
desempenharem função expressiva no enunciado. Considerando essa afirmação, assinale a 
alternativa em que há exemplo de pleonasmo vicioso.

a) “E então abriu a torneira: a água espalhou-se”
b) “O jeito era ir comprar um pão na padaria.”
c) “Matá-la, não ia; não, não faria isso.”
d) “Traíra é duro de morrer, nunca vi um peixe assim.”
e) “Tirou para fora os outros peixes: lambaris, chorões, piaus...”
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Pensamento

Antítese: consiste na  aproximação de termos contrários, de palavras que se opõem pelo 
sentido. 

“Nasce o Sol, e não dura mais que um dia 
Depois da Luz se segue à noite escura 
Em tristes sombras morre a formosura 

Em contínuas tristezas, a alegria.” 

 • “Já estou cheio de me sentir vazio.” (Renato Russo) 

Ironia: apresenta um termo em sentido oposto ao usual; efeito crítico ou humorístico.

 • “A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar crianças”. 

3. No trecho "...dão um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo", a figura 
de linguagem presente é chamada

a) Metáfora.
b) Hipérbole.
c) Hipérbato.
d) Anáfora.
e) Antítese.
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Hipérbato: inversão ou deslocamento de palavras ou orações dentro de um período.

"Ouviram do Ipiranga as margens plácidas

De um povo heroico o brado retumbante."

Anáfora: repetição de uma ou mais palavras no início de frases ou versos consecutivos.

“Tende piedade, Senhor, de todas mulheres 
Quem ninguém mais merece tanto amor 
Que ninguém mais deseja tanto a poesia 

Que ninguém mais precisa de tanta alegria.” 

(Vinícius de Moraes)

Eufemismo: consiste na tentativa de suavizar expressão grosseira ou desagradável. 

 • “Quando a indesejada das gentes chegar” (morte).”

 • “O problema não é você, sou eu.” 
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Hipérbole: consiste em exagerar uma ideia com finalidade enfática.

 • “Pela lente do amor/Vejo tudo crescer/Vejo a vida mil vezes melhor”. (Gilberto Gil) 

 • “Roseana Sarney (PMDB) aproveitou ontem o clima de campanha, na posse do secretariado, 
para anunciar um mar de promessas.”

Prosopopeia ou personificação: consiste em atribuir a seres inanimados qualidades ou 
características que são próprias de seres animados.

Em um belo céu de anil,
os urubus, fazendo ronda,

discutem, em mesa redonda,
os destinos do Brasil.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br10

Palavras

Metáfora: A metáfora implica, pois, uma comparação em que o conectivo comparativo fica 
subentendido. 

“Meninas são bruxas e fadas,
Palhaço é um homem todo pintado de piadas!

Céu azul é o telhado do mundo inteiro,
Sonho é uma coisa que fica dentro do meu travesseiro!” 

(Teatro Mágico) 

Catacrese: Na falta de um termo específico para designar conceito ou objeto, toma-se outro 
por empréstimo. Devido ao uso contínuo, não mais se percebe que ele está sendo empregado 
em sentido figurado.

 • O pé da mesa estava quebrado.

 • Não deixe de colocar dois dentes de alho na comida.

 • Quando embarquei no avião, fui dominado pelo o medo.

 • A cabeça do prego está torta.

Gabarito: 1. A 2. E 3. E


