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EXERCÍCIOS DE REVISÃO 
FIGURAS DE SINTAXE 

 9º ANO – TEXTO – PROF. LORNA 

 

Livro “Linguagens” – Unidade 3 – Capítulo 1 

Conteúdo p. 182 a 184 

Exercícios p. 185 a 190 

 

 

Exercícios p. 185-186 

 

1.  

a) Em I: elipse (Eu, às).  

Em II: inversão (oração subordinada adverbial deslocada para o início) e elipse (eu).  

Em III: zeugma (eu saio, eles saem).  

Em IV: elipse (eles) e polissíndeto (e pôsteres e frases e descobrirão). 

 

b) Como se trata de uma crônica, um texto literário, as figuras de sintaxe conferem um estilo mais 

expressivo e original ao texto. Além disso, o emprego da elipse também contribui para que o texto 

ganhe em síntese. 

 

 

2. 

a) Foi empregada a silepse, pois o pronome “eles”, no plural, retoma o termo anterior “um inimigo 

oculto”, no singular. 

 

b) Polissíndeto, com a repetição do “e” em “comendo e bebendo e pegando...” 

O uso dessa figura contribui para dar maior ênfase à quantidade de ações e maximizar o sentido de 

invasão à casa. 

 

c) A quebra se dá quando Hagar revela que os “parentes” são o inimigo, uma vez que a expectativa é 

de que não fossem pessoas de sua própria família, mas sim, guerreiros de um território inimigo. 

 

 

3.  

a) Pleonasmo. As expressões são, respectivamente, os outros são os outros, ver com os olhos e 

entrou dentro. 

 

b) Em I, a segunda ocorrência de “outros” tem o sentido de “pessoa qualquer, sem importância”. 

Em II, o complemento “de criança” especifica o sentido de “ver com olhos”, isto é, “enxergar com 

uma perspectiva mais ingênua a livre”. 
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Em III, o complemento “de si mesmo” especifica e contribui para enfatizar o sentido da expressão 

“entrou dentro”, aumentando sua expressividade e tornando a linguagem mais infantil, em um 

diálogo direto com o público-alvo do livro. 

 

 

As figuras de sintaxe na construção do texto, p. 187-188 

 

1.  

a) O eu lírico são pais que eram jovens na época da ditadura e se dirige aos filhos, que são/serão 

jovens em outro momento da história. 

 

b) A de que “os dias eram assim”, isto é, o regime político da época obrigava as pessoas a se 

comportarem tal como descrito na letra da canção. 

 

c) A esperança de que os tempos mudem e ele espera que seus interlocutores aproveitem momentos 

da vida de que ele não pôde usufruir. 

 

 

2.  

a) “Perdem” + complementos. 

“Os dias eram assim”. 

“E quando” + oração. 

“Quando” + oração. 

A figura de linguagem é a anáfora. 

 

b) Naqueles em que há a palavra “quando”, construindo um período composto por subordinação, 

constituído de uma oração principal mais uma oração subordinada adverbial temporal. 

 

 

3. 

a) “Os filhos”, a quem o eu lírico se dirige, pois ele pede perdão a seus interlocutores. 

 

b) “Os dias”, explicitado na letra. 

 

c) “Os filhos”, a quem o eu lírico se dirige, pois ele faz pedidos a seus interlocutores. 

 

d) Em “brotarem as flores” e “crescerem as matas”, os sujeitos são “as flores” e “as matas”. Para as 

outras formas verbais, há mais uma possibilidade de resposta: podem ser sujeitos indeterminados, 

pois o eu lírico não especifica quem será o responsável por todas essas ações, isto é, por libertá-los 

da censura sob a qual eles ainda viviam. E também podem ser os filhos (sujeito desinencial), na 

hipótese de que somente a geração dos filhos conseguirá pôr fim ao regime militar. 
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e) Elipse e inversão, pois alguns sujeitos podem ser subentendidos e outros estão pospostos às 

formas verbais correspondentes. 

 

 

4. No plano sonoro, a anáfora dá ritmo à canção; quanto ao sentido, ela reforça as ideias e cria 

paralelismo que destacam as angústias e o tempo vividos pelo eu lírico.  

A elipse e as inversões, por sua vez, também contribuem para o ritmo e para o paralelismo dos 

versos. 

 

 

Semântica e discurso p. 188 a 190 

 

1.  

a) Respectivamente, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) e o Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

b) O incentivo à contratação de jovens aprendizes, cujo público-alvo são empresas e empresários; a 

vacinação contra o HPV, cujo público-alvo são meninas e responsáveis por meninas menores de 

idade. 

 

c) Um muro grafitado e um mural de cortiça com papéis e adesivos pregados. Tanto o muro grafitado 

quanto o mural estão relacionados ao universo adolescente, chamando a atenção do público-alvo da 

campanha para o assunto dos cartazes. 

 

 

2. 

a) Anáfora, na repetição da estrutura “É legal”; e elipse, em “LegalizeAprendiz”, como se dissesse 

“legalize (a situação do) seu aprendiz”. 

 

b) Elipse em “(proporciona/ promove/ oferece) Proteção para a menina, (proporciona/ promove/ 

oferece) saúde para a mulher”. 

 

 

3. A reconstrução de um muro grafitado e um mural de cortiça chamam a atenção, pois remetem ao 

universo jovem, diretamente relacionado ao contexto das campanhas. As figuras de sintaxe também 

chamam a atenção dos leitores, pois dão maior destaque e conferem mais expressividade aos textos 

verbais. 

 

 

4. 

a) O de pretensioso, convencido.  

A repetição do “o Corsário é isso, o Corsário é aquilo” mostra o excesso de importância que a 

personagem se dá. 
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b) Ironia. 

 

 

5.  

a) A repetição do sujeito “o Corsário” em todas as orações.  

 

b) O Corsário tem a astúcia, e tem a força, e tem a inteligência, e é o eleito, e é a esperança de um 

povo! 

 

c) O Corsário tem a astúcia, a força, a inteligência, é o eleito, a esperança de um povo! 

 

d) A visão original é mais adequada, pois reitera a característica da personagem (pretensioso e 

convencido). 

 

 

6.  

a) Em Roma, aja como os romanos. 

b) O resultado da eleição e o da mineração só se conhecem depois da apuração. 

c) Quanto mais perto se está do rei, mais perto se está da forca. 

d) Sempre que há novo rei, há novas leis. 

e) Em cada cabeça há uma sentença. 

f) Onde há muito riso, há pouco siso. 

 

 

 


