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ALUNO(A):                                                                                                                                                                                         Nº 

SERÁ PERMITIDO apenas o uso de caneta em material 
transparente. 
NÃO É PERMITIDO.  
▪ Usar lápis grafite, borracha e corretivo; 
▪ Empréstimo de material; 

▪ Portar celular e outros dispositivos eletrônicos, como relógio 
inteligente. 

▪ Caso seja detectado o uso na hora da prova o mesmo será recolhido e 

entregue apenas ao responsável, sendo anuladas todas as provas do 
dia. 
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DENOTAÇÃO 

 

É o que chamamos de sentido literal da palavra, ou seja, seu 

significado real no mundo. Quando afirmo que crianças 

morrem de fome ao redor do mundo, não é mera força de 

expressão para afirmar que sentem muita fome. Elas, de 

fato, estão morrendo por problemas de inanição e outros 

ocasionados pela alimentação precária ou mesmo falta dela.  

 

Mais um exemplo: Meu primo tem um papagaio. (sentido 

real, meu primo tem uma ave) 

 

CONOTAÇÃO 

É o que chamamos de sentido figurado da palavra, o que 

significa que temos uma força de expressão, um modo de 

dizer. Este sentido está muito presente em figuras de 

linguagem como metáfora ou hipérbole, esta última sendo o 

caso da frase “estou morrendo de fome” para apontar estar 

sentindo muita fome. Eu posso afirmar que não tomei o café 

da manhã e agora estou morrendo de fome, por exemplo.  

 

Mais um exemplo: Meu primo é um papagaio. (sentido 

figurado, meu primo não para de falar) 

 

Após relembrarmos rapidamente os dois sentidos, 

vamos às questões.  

 

1) Assinale o segmento em que NÃO foram usadas 

palavras em sentido figurado: 

a) Lendo o futuro no passado dos políticos (...) 

b) As fontes é que iam beber em seus ouvidos. 

c) Eram 75 linhas que jorravam na máquina de 

escrever com regularidade mecânica. 

d) Antes do meio-dia, a coluna estava pronta. 

e) (...) capaz de cortar com a elegância de um golpe 

de florete. 

 

2) Assinale a alternativa cujo termo grifado NÃO é 

linguagem conotativa: 

a) “... mas um defunto autor, para quem a campa foi 

outro berço ” 

b) “Acresce que chovia - peneirava - uma chuvinha 

miúda, triste” 

c) “A natureza parece estar chorando a perda 

irreparável ...” 

d) “... no discurso que proferiu à beira da minha cova.” 

 

3) O item em que o termo sublinhado está empregado no 

sentido denotativo é: 

a) “Além dos ganhos econômicos, a nova realidade 

rendeu frutos políticos.” 

b) “...com percentuais capazes de causar inveja ao 

presidente.” 

c) “Os genéricos estão abrindo as portas do 

mercado...” 

d) “...a indústria disparou gordos investimentos.” 

e) “Colheu uma revelação surpreendente:...” 

 

4) Marque a alternativa cuja frase apresenta palavra(s) 

empregada(s) em sentido figurado: 

a) O homem procura novos caminhos na tentativa de 

fixar suas raízes. 

b) “Mas lá, no ano dois mil, tudo pode acontecer. Hoje, 

não.” 

c) “... os planejadores fizeram dele a meta e o ponto 

de partida.” 

d) “Pode estabelecer regras que conduzam a um viver 

tranquilo ...” 

e) “Evidentemente, (...) as transformações serão mais 

rápidas.” 

 

5) Assinale a alternativa em que NÃO há palavra 

empregada em sentido figurado: 

a) “O estrangeiro ainda tropeça com muita frequência 

na incompreensão das sociedades por onde passa.” 

b) “Quando a luz estender a roupa nos telhados, 

seremos, na manhã, duas máscaras calmas.”(Mário 

Quintana) 

c) “Vejo que o amor que te dedico aumenta seguindo a 

trilha de meu próprio espanto.” 

d) Não, eu te peço, não te ausentes / Porque a dor que 

agora sentes / Só se esquece no perdão.” 

e) “Sinto que o tempo sobre mim abate sua mão 

pesada.” (Carlos Drummond de Andrade)  
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6) Ao estabelecermos familiaridade com os enunciados 

linguísticos subsequentes, notamos que estes integram 

determinadas circunstâncias comunicativas presentes na 

linguagem cotidiana. Assim sendo, analise-os levando-se 

em consideração o sentido contextual por eles expresso. 

 

A garota está com a pulga atrás da orelha. 

Nossa! Fulano é uma cobra! 

Não posso assumir mais compromisso, pois estou 

com a corda no pescoço.  

 

7) Explicite seus conhecimentos sobre o emprego da 

linguagem conotativa e denotativa mediante os 

discursos manifestados nas situações de interlocução.   

 

8)  “Minha memória não se desgrudava daquela cena e 

meu olhar apagava a paisagem ao meu redor.” Escreva 

a seguir as palavras dessa frase que têm 

sentido conotativo. Explique.  

 

9) Assinale a alternativa em que não foram utilizadas 

palavras no sentido figurado: 

a) O vento acariciava meus cabelos. 

b) Minha vida é um livro aberto. 

c) Estou com uma fome de leão. 

d) A propaganda é a alma do negócio. 

e) Antes do meio-dia, a coluna estava pronta.  

 

10) A frase em que o termo sublinhado está empregado no 

sentido denotativo é: 

a) “Além dos ganhos econômicos, a nova realidade 

rendeu frutos políticos.” 

b) “…com percentuais capazes de causar inveja ao 

presidente.” 

c) “Os genéricos estão abrindo as portas do 

mercado…” 

d) “… a indústria disparou gordos investimentos.” 

e) “Colheu uma revelação surpreendente: …” 
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UM ÓTIMO DESEMPENHO!! 
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