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Interpretação de Textos 3ª  SÉRIE – Módulo D 04 – Prof
a. 

LENE  

"A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha 
perdida no oceano da razão; começo a suspeitar que é um 
continente.”  
Ao definir o campo de seu objeto de estudos, o alienista 
recorre à figura de linguagem denominada: 

a) Metáfora 
b) Hipérbole 
c) Paradoxo 
d) Eufemismo 

 
Sobre a Escrita... 
        Meu Deus do céu, não tenho nada a dizer. O som de 
minha máquina é macio. 
    Que é que eu posso escrever? Como recomeçar a anotar 
frases? A palavra é o meu meio de comunicação. Eu só 
poderia amá-la. 

                                                                                           
Clarice Lispector 

 
Na frase “O som de minha máquina é macio.", a característica 
macio é atribuída à palavra som, que só é feita 
figuradamente. Essa figura de linguagem é denominada: 
A catacrese. 
B  hipérbato. 
C  metonímia. 
D  sinestesia. 
E  anacoluto. 
 

A cruz da estrada 
Castro Alves 

[...] Quando, à noite, o silêncio habita as matas, 
A sepultura fala a sós com Deus. 

Prende-se a voz à boca das cascatas, 
E as asas de ouro aos astros lá nos céus” 

A frase e a expressão destacadas são exemplos, 
respectivamente, de 
(A) paradoxo e catacrese 
(B) Pleonasmo e metonímia 
(C) Pleonasmo e eufemismo 
(D) Prosopopeia e catacrese 
(E) Prosopopeia e eufemismo 
 
“Pois bem, é hora de ir: eu para morrer, e vós para viver. 
Quem de nós irá para o melhor é algo desconhecido por 
todos, menos por Deus.” (Sócrates, no momento de sua morte) 

No período inicial das palavras de Sócrates, há a presença de 
dois exemplos de diferentes figuras de linguagem; tais figuras 
são, respectivamente, 

(A) Eufemismo e antítese 
(B) Sinestesia e paradoxo 
(C) Metonímia e metáfora 
(D) Pleonasmo e catacrese 
(E) Ironia e polissíndeto  

 
 
A tentativa de implantação da cultura europeia em extenso 
território, dotado de condições naturais, se não adversas, 
largamente estranhas à sua tradição milenar, é, nas origens 

da sociedade brasileira, o fato dominante e mais rico em 
consequências. Trazendo de países distantes nossas formas 
de convívio, nossas instituições, nossas ideias, e timbrando 
em manter tudo isso em ambiente muitas vezes desfavorável 
e hostil, somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra. 
Podemos construir obras excelentes, enriquecer nossa 
humanidade de aspectos novos e imprevistos, elevar à 
perfeição o tipo de civilização que representamos: o certo é 
que todo o fruto de nosso trabalho ou de nossa preguiça 
parece participar de um sistema de evolução próprio de 
outro clima e de outra paisagem. 
      
 Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982) 

No primeiro parágrafo, o autor recorre a uma construção 
paradoxal em: 
A  “condições naturais, se não adversas, largamente 
estranhas à sua tradição milenar”. 
B  “timbrando em manter tudo isso em ambiente muitas 
vezes desfavorável e hostil”. 
C “somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra”. 
D  “enriquecer nossa humanidade de aspectos novos e 
imprevistos”. 
E  “o fato dominante e mais rico em consequências”. 

 
A charge acima apresenta uma estrutura que poderia ser 
representada pelo seguinte tipo de linguagem figurada:  
 
(   ) O texto apresenta uma metáfora da evolução humana 
através do tempo e emprega o eufemismo para realçar as 
diferenças entre os humanos. 
 
 
Por que o Brasil toma tanto Rivotril  
Cores que enganam seu cérebro  
(Superinteressante, julho de 2010) 

I. Na primeira frase, a figura de linguagem presente é a 
metonímia, já que o termo Brasil está empregado no lugar de 
brasileiros. 
II. Na segunda frase, a figura de linguagem presente é a 
hipérbole, já que o verbo enganar representa uma ação 
exagerada. 
III. Na primeira frase, sem alteração da ordem dos termos, 
também estaria correto o uso da forma Por quê. 
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“Do lado do oriente, o horizonte se cartãopostalizava 
clássico” 
                            ANDRADE, Mário de. Táxis e crônicas no diário nacional. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 2005, p. 219. 

 
Tendo em vista que “oriente” é o lado do horizonte em que o 
sol nasce, dadas as afirmativas, 
I. A intenção do escritor foi somente mostrar que a palavra 
“cartãopostalizava” é uma forma do verbo “cartãopostalizar”. 
II. O autor empregou uma metáfora para fazer referência à 
beleza e ao encantamento do dia que estava nascendo. 
III. Ao usar um neologismo, o escritor pretendeu dizer que a 
paisagem era tão bonita que se assemelhava às belas fotos 
que comumente são usadas nos cartões postais. 
verifica-se que está(ão) correta(s) 
A I, apenas 
B III, apenas 
C I e II, apenas 
D II e III, apenas 
E I,II e III. 
 
 
O eu lírico recorre ao recurso expressivo conhecido como 
hipérbole no verso: 
A  “Quem fez tão diferente aquele prado?” 
B  “E em contemplá-lo, tímido, esmoreço.”  
C  “Quanto pode dos anos o progresso!”  
D  “Que faziam perpétua a primavera:”  
E  "Árvores aqui vi tão florescentes,”  
  

 
Os meios de comunicação podem contribuir para a resolução 
de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual 
infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do 
pesadelo para 
A  informar crianças vítimas de abuso sexual sobre os perigos 
dessa prática, contribuindo para erradicá-la. 
B  denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas, 
com o objetivo de colocar criminosos na cadeia. 
C  dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma 
criança, enfatizando a importância da denúncia. 
D  destacar que a violência sexual infantil predomina durante 
a noite, o que requer maior cuidado dos responsáveis nesse 
período. 
E  chamar a atenção para o fato de o abuso infantil ocorrer 
durante o sono, sendo confundido por algumas crianças com 
um pesadelo. 

 
 


