
Figuras de Linguagem  
Questões comentadas 

 

Aluno, tente resolver as questões antes de olhar os comentários, ok? ;) 

1. (CEDERJ 2018.1) Em “ser negro num país que aboliu a escravidão, mas não fez com que a 
liberdade viesse acompanhada dos direitos de cidadania pelos quais temos lutado desde então”, 
observa-se uma figura de linguagem denominada 
 
  (a) antífrase.   
  (b) hipérbole.   
  (c) metonímia.   
  (d) personificação  
  
Comentários 
 
Letra A. A ironia é quando queremos dizer algo em tom sarcástico; o interlocutor se expressa 

de um determinado jeito, mas na verdade quer dizer outra coisa. A antífrase é uma espécie de 

ironia. Ocorre quando há um engrandecimento de ideias negativas, erradas. Não é o caso aqui, 

porque não há essa ideia de ironia na questão. 

Não confunda ironia com paradoxo! A Ironia é usada para o locutor expressar uma ideia 
que realça o conflito entre o que ele pensa e o que ele diz. Já com o paradoxo, o locutor expressa 
o que pensa criando uma contradição pela mescla de elementos contrários que se anulam. Olhe 
os exemplos a seguir dessa figura de linguagem: “claridade obscura” e “voz do silêncio”. É 
impossível o claro ser escuro e o silêncio ter voz. É isso o paradoxo: uma fusão de elementos 
contrários e impossíveis. 

Letra B. Hipérbole é quando há um exagero exacerbado. Alguém dizer “Estou morrendo de 
fome” significa ampliar o fato de que está com fome, mas não necessariamente perdendo a vida 
em razão da fome. No trecho em questão, não se observa nenhum tipo de exagero de ideias. 
 
Letra C. A metonímia ocorre quando há troca de palavras que possuem uma relação de 
continuidade entre o todo e a parte. Por exemplo: Eu leio Machado de Assis. Na verdade, eu 
não leio a pessoa Machado de Assis, eu leio os livros de Machado de Assis. No trecho em 
questão, você pode ficar em dúvida entre as letras C e D, pois no fragmento “país que aboliu a 
escravidão” podemos perceber que não foi o país, mas sim as pessoas do país que a aboliram. 
Essa substituição da parte (pessoas) pelo todo (país) pode ocorrer e o confundir, mas você deve 
ficar atento para a figura que se destaque mais que a outra. Ora, se há uma personificação, não 
podemos ignorá-la. Por isso, esta não é a opção correta. 
 
Letra D – CORRETA. De acordo com sua apostila, a personificação ou prosopopeia atribui “uma 
propriedade de um ser vivo, ser humano ou animal, a um ser abstrato ou concreto inanimado”. 
É como se algo que não tivesse vida pudesse agir ou sentir algo que só um ser vivo conseguiria. 
No exemplo do enunciado, o país aboliu a escravidão e não fez com que a liberdade viesse 
acompanhada dos direitos de cidadania. Ora, um país é algo inanimado, apenas uma região 
geográfica. O que realmente ocorre é que são as pessoas do país que agem, que fazem ou não 
fazem determinadas coisas.  
 
  



2. (CEDERJ 2017.2) Leia o parágrafo a seguir para responder as questões 31 e 32:  
   

“Escuso contar o que se passou depois. Quem não sabe a história simples e eterna de 
um amor inocente, que começa por um olhar, passa ao sorriso, chega ao aperto de 
mão às escondidas e acaba afinal por um beijo e por um sim, palavras sinônimas no 

dicionário do coração? ” 
 
O trecho sublinhado exemplifica a figura de linguagem:   
 
  (a) metonímia   
  (b) eufemismo   
  (c) hipérbole   
  (d) gradação  
  
Comentários 
 
Letra A. A metonímia ocorre quando há troca de palavras que possuem uma relação de 
continuidade entre o todo e a parte. Por exemplo: Eu leio Machado de Assis. Na verdade, eu 
não leio a pessoa Machado de Assis, eu leio os livros de Machado de Assis. Nese trecho em 
questão, não se percebem elementos que estejam em substituição a outros expressando uma 
relação de continuidade. Muito embora possamos até interpretar que os elementos - olhar, 
sorriso, aperto de mão, beijo, etc. - possam representar partes do amor inocente, na produção 
desse texto, eles não aparecem uns em substituição aos outros. Na verdade, os termos 
coexistem, reforçando combinação de elementos para a realização do amor. 
 
Letra B. O eufemismo é usado para causar uma sensação de suavidade, contrariamente à 
hipérbole. Como consta na apostila (capítulo 4), é uma “atenuação de um pensamento 
desagradável”. Por exemplo, ao invés de falar que o cachorro da criança “morreu”, posso dizer 
que ele “virou estrelinha”. Não ocorre tal suavização neste trecho. 
 

Letra C. Hipérbole é quando há um exagero exacerbado. Alguém dizer “Estou morrendo de 
fome” significa ampliar o fato de que está com fome, mas não necessariamente perdendo a vida 
em razão da fome. No trecho aqui, não se observa nenhum tipo de exagero de ideias. 
 
Letra D – CORRETA. Perceba que, por mais que possamos enxergar alguma outra figura de 
linguagem nos textos, sempre tem uma que se destaca mais. Nesse aqui, está muito clara a 
presença da gradação. Essa figura de linguagem ocorre quando há uma sequência de palavras 
que geram curso de ideias na forma crescente ou decrescente. No texto em questão, as ideias 
estão em forma crescente. Perceba que a história simples e eterna de um amor inocente começa 
com o olhar, vai para o sorriso, às mãos, ao beijo, e, por fim, um “sim”, que proporciona uma 
ideia implícita de uma proposta de casamento que foi aceita. Ou seja, o amor só foi crescendo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. (UERJ 2018)  
 

 
 
A QUESTÃO REFERE-SE À OBRA “O ALIENISTA”, DE MACHADO DE ASSIS. 
 
A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão; 
começo a suspeitar que é um continente. (capítulo IV) 
 
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 
 
Comentários: 
 
Letra A - CORRETA. A metáfora, de acordo com nossa tabelinha de resumo, é uma analogia 
implícita (sem conectivo). No exemplo em questão, o autor, Machado de Assis, diz que a loucura 
era uma ilha perdida no oceano sem razão. Ora, não temos um conectivo aqui (capítulo 6, 
módulo 1), apenas o verbo “era”. Ou seja, é uma comparação sem conectivo. 
 
 
 



Não confunda metáfora e comparação! ;D 

 

Na comparação, diferentemente da metáfora, ocorre o uso de conectivo. Ou seja, deixa bem 

clara a relação de comparação. 

Exemplo: “Você se parece mais com seu pai do que com sua mãe”. 

 

Mas afinal, o que são os conectivos?  

São, como o próprio nome diz, elementos que fazem conexões, que ligam palavras ou 
frases. Podem ser preposições ou conjunções.  

 
Letra B. Como já foi abordado em uma questão anterior, a hipérbole é um exagero; uma ideia 
exagerada de forma favorável ou desfavorável sobre o objeto que se quer falar. Nessa 
alternativa, não vemos nenhuma ideia assim. 
 
Letra C. De acordo com nosso resumo, o paradoxo é uma aproximação de contrários, que se 
mesclam, gerando uma ideia contraditória, logicamente impossível. É quando a junção de 
palavras e expressões expressam, ao mesmo tempo, ideias contrárias, e também impossíveis de 
se realizarem.  
 

Olhe os exemplos dessa figura de linguagem na sua apostila. “Claridade obscura” e “Voz do 
silêncio”. É impossível o claro ser escuro e o silêncio ter voz, há uma fusão desses elementos 
contrários e impossíveis. 

 
Letra D. Como consta na apostila (capítulo 4), é uma “atenuação de um pensamento 
desagradável”. Essa figura também já foi melhor explicada em uma questão anterior. Aqui, na 
questão 3, não ocorre tal ideia. 
 
4. (CEDERJ 2019.2) TEXTO:  

MINHA INFÂNCIA (trecho) 

(Freudiana) 

Cora Coralina 

A rua... a rua!... 
(Atração lúdica, anseio vivo da criança, 
mundo sugestivo de maravilhosas descobertas) 
- proibida às meninas do meu tempo. 
Rígidos preconceitos familiares, 
normas abusivas de educação 
 
- emparedavam. 
 
Na quietude sepulcral da casa, 
era proibida, incomodava, a fala alta, 
a risada franca, o grito espontâneo, 



a turbulência ativa das crianças. 
 
Contenção. motivação.Comportamento estreito, 
limitando, estreitando exuberâncias, 
pisando sensibilidades. 
A gesta* dentro de mim... 
Um mundo heroico, sublimado, 
superposto, insuspeitado, 
misturado à realidade. 
*Gesta: composição poética que narra feitos memoráveis ou heroicos. 

CORALINA, Cora.[coordenação, apresentação crítica e biografia Darcy França Denófrio].(Coleção 
melhores poemas). São Paulo: Global, 2004. (p. 95 a 100). 

Cora Coralina (1889-1985), doutora honoris causa pela Universidade de Goiás, membro da 
Academia Goiana de Letras, recebeu, como poeta e ficcionista, o troféu Jabuti e o prêmio Juca 
Pato como intelectual do ano em 1984. Cora cursara somente o primário, mas poetara desde os 
14 anos. 

TELLES, Norma. Escritoras, escritas, escrituras. In: PRIORE, Mary Del. (org.); PINSKY, Carla 
Bassanezi (coord. de textos). 10.ed. 6a. reimpr. São Paulo: Contexto, 2018. p.408-409. 

Na segunda estrofe, as expressões “Na quietude sepulcral”, por um lado, e “a fala alta”, “a risada 
franca”, “o grito espontâneo” e “a turbulência ativa das crianças”, por outro, sublinhadas no 
poema, transmitem uma dualidade vivenciada pela enunciadora em sua infância. 
Estilisticamente, essa situação é expressa, nessa estrofe, pela figura de linguagem: 
 
(a) Hipérbole, marcada por dois sentimentos extremos: amor e ódio 
(b) Antítese, marcada, no texto, por duas percepções: a quietude da casa e o barulho das 
crianças 
(c) Eufemismo, marcado pelo comedimento em duas atitudes: repressão e obediência 
(d) Metáfora, marcada pela expressão de dois tempos: presente e passado. 
 
Comentários 
 
Letra A. A hipérbole, como já foi dito, é um exagero de ideias. A questão apenas apontou dois 
sentimentos contrários: o amor e o ódio, não expressou nada que pudesse estar se referindo a 
uma ideia exagerada.  
 

Letra B – CORRETA. Perceba, no enunciado da questão, que ela quer saber apenas dos trechos 
destacados. A alternativa B aponta dois segmentos que fazem referência aos trechos 
sublinhados: “Na quietude sepulcral” (da casa) e “a fala alta”, “a risada franca”, “o grito 
espontâneo” e “a turbulência ativa das crianças”. Aqui, temos dois extremos. Podemos dizer 
que de um lado está a quietude e do outro o barulho, gritos. Essa é uma característica da 
Antítese - a aproximação de contrários que se alternam. 
 
De acordo com a sua apostila, a antítese emprega, de maneira próxima, “palavras de sentido 
oposto”. Por exemplo: subiu aos céus, desceu aos infernos – subiu x desceu; céus x infernos. 
Uma dica é perceber que o enunciado falou em dualidade.  
 



Atenção! Perceba que coloquei “da casa” em parênteses, porque está escrito no corpo no texto, 
e não no enunciado da questão. Uma coisa ESSENCIAL para sua aprovação é ler o texto, para 
que assim as ideias fiquem concatenadas, ou seja, encadeadas.  

 
Letra C. O eufemismo causa uma sensação de suavidade, contrariamente à hipérbole. Como 
consta na apostila (capítulo 4), é uma “atenuação de um pensamento agradável. Por exemplo, 
ao invés de falar que o cachorro da criança “morreu”, posso dizer que ele “virou estrelinha”. A 
alternativa não abordou tal ideia. 
 
Letra D. A metáfora revela um tipo de comparação sem conectivos entre dois elementos que 
são aproximados por características em comum. A alternativa D não responde ao enunciado, 
porque a linguagem metafórica não foi predominante para o trecho escolhido para análise - não 
é a metáfora que constrói a dualidade solicitada pelo enunciado. 
 
Exemplo: “Meu filho é um tesouro”. Observe que a mãe ou o pai usou a expressão “tesouro” 
para se referir, em sentido conotativo, que seu filho tem qualidades boas, como por exemplo, 
ser bem educado, comportado, ou até mesmo precioso. Observe que a comparação não utiliza 
conectivo. Diante dos segmentos que a questão abordou (“Na quietude sepulcral”, “a fala alta”, 
“a risada franca”, “o grito espontâneo” e “a turbulência ativa das crianças”) não aborda 
metáfora. 
 

 

 

É isso, galera! Façam os exercícios na apostila para treinar também. Caso queira que eu 

comente alguma questão, é só mandar mensagem no whatsapp. Abraço  

 


