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QUESTÕES: DENOTAÇÃO E CONOTAÇÃO 8° ANO – TEXTO – LORNA 

 
Lista 04 

 
As Riquezas do Chão Goiano 

 
O Estado de Goiás é um dos grandes celeiros do Brasil no que se refere à produção de minérios, 

ficando atrás apenas de Minas Gerais e Pará, respectivamente, primeiro e segundo lugar na produção 
mineral do país. 

O número de substâncias é grande, mas um pequeno grupo representa mais de 90% de tudo que é 
produzido no Estado. “Você pega cinco, seis substâncias as quais representam mais de 95% da produção 
do Estado”, diz o chefe da Divisão de Fiscalização da Atividade Mineral do Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM) de Goiás com abrangência no Distrito Federal (DF), Valdijon Estrela. 

Os destaques da mineração goiana são ouro, cobre, níquel, fosfato e amianto. Alguns produtos são 
beneficiados na região de produção, como parte do fosfato que serve de matéria-prima para 
fertilizantes, no entanto a grande maioria é exportada para outros estados ou para fora do Brasil. 

 

Disponível em:< http://www.dm.com.br/cidades/2014/09/as-riquezas-do-chao-goiano.html>.  
Acesso em: 22 mar. 2015, fragmento. 

 
01. Quanto à linguagem empregada pelo autor, pode-se dizer que prevalece a 

a) conotação, pois há no texto várias passagens com vocábulos em sentido figurado. 
b) denotação, pois destaca-se no texto o uso de palavras e expressões em seu sentido original, de 

dicionário. 
c) conotação, pois no texto as palavras estão empregadas em seu sentido de dicionário. 
d) denotação, pois o texto explora o duplo sentido das palavras e expressões. 
e) conotação, pois o texto se apoia na recriação na criação de novos significados para as palavras e 

expressões. 
 
02. “Reconheço que a punição não é o único remédio para a violência cometida pelos jovens. 

Evidentemente, políticas sociais, educação, prevenção, assistência social são medidas que, se 
aplicadas no universo da população jovem, terão o condão, efetivamente, de reduzir a violência. 
Mas, em determinados casos, é preciso uma punição mais eficaz do que aquelas preconizadas pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente”. 
 
Nesse segmento do texto, o termo empregado em sentido conotativo (ou figurado) é: 
a) punição; 
b) remédio; 
c) violência; 
d) população; 
e) Estatuto. 

 
Também tem de ser verde 

(Jennifer ann Thomas) 
 

A onda sustentável que tomou o planeta nas últimas décadas levantou considerações em torno da 
fabricação de baterias. A busca pelo aumento da eficiência passou a rivalizar com a batalha por tornar 
esses dispositivos mais verdes. O caminho seguro é a substituição gradual de fontes sujas de energia, a 
exemplo do petróleo, pelas renováveis. A energia solar, em especial, foi alavancada ao status de 
possível solução definitiva para os dois problemas que rondam as baterias: a eficiência e a 
sustentabilidade. Se toda a radiação que atinge a Terra em um dia, vinda do sol, virasse eletricidade, 
seria possível sustentara humanidade por 27 anos. Na prática, o que falta hoje para a adoção ampla da 
alternativa solar é apenas vontade, da indústria e de consumidores, para implantá-la. A startup alemã 
Changers achou uma boa forma de incentivo. 

A Changers vende os modelos abastecidos por radiação solar. Seus carregadores, finos e maleáveis, 
podem ser acoplados a mochilas ou levados dentro de uma bolsa. Após quatro horas carregando no sol, 
uma dessas baterias absorve energia suficiente para produzir 16 watts-hora, o suficiente para 
recarregara bateria de um smartphone duas vezes no dia. 
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Um aplicativo, normalmente entregue junto com as baterias da Changers, motiva clientes a ser 
sustentáveis - e, no processo, mostra as vantagens de adotar essa postura (mesmo que para isso seja 
preciso pagar um pouco mais caro pelo produto alimentado pelo sol, em comparação com as baterias 
carregadas com fontes sujas). [...] A fundadora da Changers, Daniela Schiefer, afirma: “Todos adoram 
falar da necessidade de cuidar da Terra, mas poucos se mexem para isso. Queremos dar um empurrão, 
dizer ‘vamos começar de algum lugar’ e mostrar quanto é fácil adotar posturas mais conscientes”. 

 

(Revista Veja, de 15/04/15 - adaptado) 
 
03. Embora seja um texto informativo, é possível perceber a presença da linguagem figurada em 

algumas passagens da notícia acima. Assinale a única opção em que NÃO se perceba um exemplo de 
figura de linguagem. 
a) “A onda sustentável que tomou o planeta nas últimas décadas ” (1°§) 
b) “a batalha por tornar esses dispositivos mais verdes” (1°§) 
c) “Seus carregadores, finos e maleáveis, podem ser acoplados a mochilas” (2°§) 
d) “Queremos dar um empurrão, dizer ‘vamos começar de algum lugar ” (3°§) 

 
Caldas Novas 

 
Maior manancial hidrotermal do mundo e dotada de diversificado parque hoteleiro, com parques 

aquáticos e piscinas hidrotermais, recebe anualmente mais de dois milhões de turistas de todas as 
idades. Além das águas termais, o ecoturismo é forte vocação no município. Ele se encontra às margens 
do lago da Represa de Corumbá e possui o Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, com suas trilhas 
e cachoeiras. Outro ponto alto é o Santuário de Nossa Senhora Salete, localizado no Morro do Capão, 
proporcionando uma vista contemplativa da cidade. É muito procurado para meditação e reflexão. Outro 
local com forte energia espiritual é o Jardim Japonês, um passeio pela tradição budista. Inúmeros 
eventos realizados durante todo o ano contribuem ainda mais para a atração de turistas. 
 
04. A respeito da linguagem empregada no texto, é possível dizer que ela é 

a) predominantemente denotativa. 
b) predominantemente conotativa. 
c) denotativa, mas com importantes passagens conotativas. 
d) conotativa, mas com importantes passagens denotativas. 
e) simultaneamente denotativa e conotativa. 

 


