
A impressão deste material não é obrigatória. 

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

 
Lista 04 – Gabarito 

 
01. b 

Apesar de a palavra “celeiros” (linha 1) encontrar-se no sentido conotativo, todas as demais 
palavras encontram-se no sentido original, do dicionário. Assim, destaca-se o sentido denotativo e a 
alternativa mais adequada é a (B). 

 
02. b 

A alternativa (B) é a correta, porque “remédio” é o recurso que serve para combater uma dor, uma 
doença, um mal-estar! Tal sentido foi estendido conotativamente para aquilo que ajuda a resolver ou 
diminuir as consequências de uma falta ou erro. Assim, a punição não seria o único remédio para a 
violência, isto é, não resolveria sozinho o problema da violência. 
As demais palavras estão em seu sentido pleno, real, denotativo. 

 
03. c 

Na alternativa (A), a palavra “onda” não está em sentido literal. Veja que o sentido literal de palavra 
é o seguinte: espécie de alteração que se expande em qualquer meio, como o ar ou a água, e 
transfere energia de um determinado ponto a outro diferente. Assim, na Física, entendemos que o 
ponto mais alto da onda é a crista, inclusive esta é a utilizada pelos surfistas, não é mesmo?! 
Exatamente pelo entendimento de que a onda pode estar na crista, no plano mais evidente, mais 
alto, estendemos este sentido, numa linguagem figurada, para aquilo que está em voga, algo muito 
discutido na atualidade, por exemplo. Assim, a palavra “onda”, no texto, é uma metáfora. 
Na alternativa (B), é fácil perceber que a palavra “batalha” não está em sentido literal, pois não se 
refere a uma guerra. Além disso, tais dispositivos não estão na coloração verde. Assim, 
figurativamente, entendemos que há uma movimentação voltada à sustentabilidade, ao chamado 
dispositivo verde. 
A alternativa (C) é a correta, pois realmente o segmento “Seus carregadores, finos e maleáveis, 
podem ser acoplados a mochilas” apresenta somente palavras de sentido literal. Não há sentido 
estendido.  
Na alternativa (D), em sentido literal, a palavra “empurrão” se refere a impulsionar alguma coisa ou 
pessoa à frente. Porém, notamos no texto que há uma linguagem figurada, pois se quis dar 
motivação para alguma ação ser realizada. 

 
04. a 

Notamos que as palavras são apresentadas em sentido literal, original. Assim, há linguagem 
denotativa e a alternativa (A) é a correta. 


