
CURSO DE INTERPRETAÇÃO E INTELECÇÃO DE TEXTO 
Apresentação 
Informações indispensáveis 
Aqui você vai ver, com calma, como as questões são elaboradas, quais erros você deve evitar, que conceitos deve entender e como deve portar-se na prova. 
1. Tipos de Questões 
Três são os tipos mais comuns de questões e convém conhecê-los. 
1° Tipo: 
Comandos da questão: 
• Assinale V ou F, conforme julgue Verdadeira ou Falsa a informação: 
• Julgar os itens seguintes: 
• De acordo com o texto, pode-se afirmar: 
• As frases abaixo constituem seqüência lógica e coesa do enunciado seguinte: 
Seguindo-se as alternativas: (0)(1)(2)(3)(4)(5)ou mais

Cada alternativa é independente das demais, podendo haver várias certas e várias erradas. Leia uma a uma e marque C ou E em cada, conforme a julgue certa ou errada. Pode também marcar V ou F, conforme a considere verdadeira ou falsa. 
Este tipo de questão você deve marcar com convicção, já que erradas anulam certas.

2° Tipo: 

Comandos da questão: 
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• Assinale a alternativa correta. 
• Assinale a alternativa incorreta. 
Seguindo-se as alternativas: a) (1) b) (2) c) ou (3) d) (4) e) (5 

Cada alternativa depende das demais porque só uma poderá ser escolhida. Duas ou três delas são absurdas. Elimine as absurdas, leia as demais e compare-as para descobrir em que são diferentes. Opte por uma. Na dúvida, pode marcar a que julgar mais coerente, caso não haja a afirmação de que erradas anulam certas.

3° Tipo: 
Igual ao comando anterior, porém aparecendo seis alternativas: a) (1) b) (2) c) (3) d) (4) e) (5) f) (6) Desconheço a resposta correta ou Não sei. 

Se você não sabe, responda a letra (f) ou o número (6), porque, com certeza, erradas anulam certas..

2. Tipos de Enunciados 
Os enunciados pedem ao candidato: 
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• identificar, reconhecer, apontar elementos importantes do texto; 
• comentar, emitir juízo ou opinião, com base nos conhecimentos da teoria da comunicação, ou nos conceitos que se espera tenha o aluno absorvido, no segundo ou terceiro grau; 
• interpretar ou reaplicar a(s) idéia(s) do texto a outro contexto; 
• identificar a(s) idéia(s) de causa e efeito e suas relações de subordinação ou coordenação; 
• analisar ou afirmar as idéias com base em argumentos explorados no texto; 
• comparar, descobrir semelhanças e dessemelhanças entre as partes de um texto ou entre dois ou mais textos; 
• resumir, identificar as idéias principais ou agrupá-las sinteticamente; 
• parafrasear, isto é, reescrever, com outras palavras, as mesmas idéias. 

3. Erros Clássicos 
Freqüentemente, o candidato é conduzido, pelos examinadores, a três tipos de erros: extrapolação, redução e contradição. Fuja deles! 
a) Extrapolação 
• dizer mais que o texto; • generalizar o que é particular. 

Os portugueses José, Antônio e Joaquim são simpáticos. 
A questão diz: Os portugueses são simpáticos. 

O texto diz que aqueles três portugueses são simpáticos. A questão diz que todos os portugueses são simpáticos. 

b) Redução 
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• particularizar o que é geral; • ater-se apenas a uma parte, esquecendo outras(s) importante(s); • desprezar o contexto e entender uma parte com outro significado. 

O estudo dá prazer, por isso deve ser cultivado. 
A questão diz: Quando se estuda bem, o estudo dá prazer. 

O texto diz que o estudo dá prazer e não condicionou isso a um determinado modo de estudar. 

c) Contradição 
• concluir contrariamente ao texto; • omitir passagens importantes para fugir ao sentido original. 

O homem, racional, quando sob o domínio do ódio, pode agir como um animal selvagem.
A questão diz: O homem é racional, porque pode agir como um animal.
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O texto diz que o homem, embora racional, pode agir como irracional. A questão diz que o homem é racional, porque pode agir como irracional. 

4. Intelecção e Interpretação 
Intelecção: significa entendimento, compreensão. Os testes de intelecção ou entendimento exigem do candidato uma postura muito voltada para o que realmente está escrito. Os comandos enunciam-se assim: 
•O cronista sugere que... •O texto diz que... • Segundo o texto, é correto ou errado... •O narrador afirma que... 
Interpretação: significa dedução, inferência, conclusão. Os testes de interpretação querem saber o que o candidato conclui em função do que está escrito. Os comandos enunciam-se assim:
• Da leitura do texto, infere-se que... •O texto permite deduzir que... • Com base no texto pode-se concluir que... • Qual a intenção do narrador, quando afirma que... 

5. Postura do Candidato 
Normalmente, o candidato, no momento da prova, fica preocupado com o tempo, razão pela qual lê rapidamente o texto e vai direto às perguntas. Evite tal conduta. O tempo gasto com a leitura bem feita é compensado na hora de responder às questões. 
1) Leia duas vezes o texto. A primeira para ter a noção do assunto geral; a segunda para prestar atenção às partes de cada parágrafo ou cada estrofe. Lembre-se de que cada parágrafo desenvolve uma idéia. 
2) Leia duas vezes o comando da questão, para saber realmente o que está sendo pedido. 
3) Leia duas vezes cada alternativa para eliminar o que é absurdo. Geralmente, um terço das afirmativas o é. 
4) Durante a leitura, pode-se sublinhar o que for mais significante e/ou fazer observações à margem do texto. 
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1. Se o comando pede a idéia principal (ou tema), esta, normalmente, situa-se no primeiro ou último parágrafo (introdução ou conclusão). 

2. Se o comando busca argumentação, esta se localiza nos parágrafos intermediários (desenvolvimento).
Vamos começar nosso curso? 

CAPÍTULO I 
AULA 1 

Linguagem, Língua e Fala 

Linguagem 
É o resultado da capacidade comunicativa dos seres. É um instrumento que o emissor utiliza 
para transmitir mensagens. 
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Língua é um tipo de linguagem.

Se um extraterreno olhasse para o céu, visse brilhando a 
Terra e imaginasse a presença de vida inteligente em tal 
planeta, poderia para ele apontar 
seus sensores e captar os sons produzidos pelos terráqueos. A 
partir daí, concluiria a existência de um tipo qualquer de 
linguagem falada. Porém, talvez não fosse capaz de perceber 
que em cada região encontraria uma língua diferente, como o 
português, o espanhol, o inglês, o russo, o francês e outras.

Sendo assim, língua é um subconjunto da linguagem: a linguagem abrange todos os seres do 
nosso planeta, enquanto a língua envolve apenas uma parte desses seres. 
Por outro lado, pode-se definir a língua como um código ou sistema, onde são encontrados 
todos os signos e todas as possibilidades articulatórias desses signos, residindo tal sistema 
dentro do cérebro de cada indivíduo falante. 

Fala é uma realização individual, momentânea e insubstituível de uma, entre todas as 
possibilidades articulatórias que a língua oferece.  

Quando alguém fala ou escreve, está, na verdade, escolhendo, entre todos os signos 
conhecidos, apenas alguns, entre todas as regras de combinação (concordância, regência, 
colocação) apenas algumas. E, enquanto fala, transforma em concreto (som, letra) algumas 
palavras e regras, ao passo que deixa em abstrato, ou seja, em língua, todas as outras 
palavras e regras que não são utilizadas. 

Por isso diz-se que o ato da fala é uma concretização da língua. 

EXERCÍCIOS 
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2. “Um sistema: um conjunto organizado e opositivo de relações, adotado por determinada 
sociedade para permitir o exercício dalinguagem entre os homens”... . Tais palavras de Rocha 
Lima 
referem-se a: 
a) língua;
b) linguagem;
c) fala;  
d) discurso. 

Resposta:A 

3. Estabeleça a correspondência entre as colunas: 
a) língua   ( ) universal 
b) fala ou discurso   ( ) grupal 
c) linguagem   ( ) individual 

Resposta: C,A,B 

AULA 2 

Tipos de Linguagem 
Existem vários tipos de linguagem: 

Linguagem Mímica: é a linguagem dos gestos, a expressão facial e corporal. 

www.vestcon.com.br/cursos Prof. Ernani Pimentel 



Linguagem Cromática ou das Cores: observando-se uma pintura onde sobressaem as cores 
claras e brilhantes, sente-se algo diferente do sentimento despertado por um quadro 
predominantemente escuro e opaco. Tais diferenças no sentir são provocadas pela linguagem 
cromática.

Linguagem Plástica ou das Formas: olhando-se, atentamente, para uma escultura ou uma 
obra arquitetônica, observa-se que as formas longas, finas ou estreitas despertam, no 
observador, sensações diferentes daquelas provocadas por formas curtas, grossas ou largas. 
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AULA 3 

Tipos de Linguagem II 
Existem vários tipos de linguagem: 

Linguagem Musical ou dos Sons e Ritmos: o ato de ouvir uma música de tom 
predominantemente alto e ritmo acelerado, certamente envolverá o ouvinte com sensações 
diversas daquelas que o envolvem durante o tempo em que ouve uma outra em tom baixo e 
ritmo lento. As cantigas de ninar, por exemplo, produzem efeitos bem diferentes das músicas 
de carnaval. 



Linguagem Telepática ou Transmissão Direta de Pensamento:realiza-se através de 
ondas ou vibrações, normalmente, invisíveis e inaudíveis. 

AULA 4 

Tipos de Linguagem III 
Existem vários tipos de linguagem: 

Linguagem Falada: é produzida pela articulação de sons humanos. 

Linguagem Escrita: é realizada pela articulação dos símbolos gráficos, chamados letras e 
ideogramas. 

Linguagem Iconográfica: é a arte de representar por meio da imagem (desenho, foto e 
outros). Na Literatura, é usado o desenho da palavra para reproduzir a sua idéia ou seu 
significado. 
Recurso muito utilizado modernamente nas técnicas de comunicação comercial. 

www.vestcon.com.br/cursos Prof. Ernani Pimentel 



O interesse lingüístico recai unicamente nos tipos de linguagem 
baseados na palavra humana. 

AULA 5 
Síntese 

A LINGUAGEM é um fato universal, pois abrange todos 
os seres; a LÍNGUA é um fato coletivo ou grupal, porque 
abrange seres de um determinado grupo; a FALA é um 
fato individual, pois se realiza através de cada indivíduo 
de um grupo. 

AULA 6 
Análise de Texto  Concretista 
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(*) Epitalâmio: canto ou poema nupcial.
Pedro Xisto 

Você entendeu o texto 
acima?

Assista a vídeoaula com o 
professor Ernani 
Pimentel

CAPÍTULO II 

AULA 1 
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Signo Lingüístico 
Desenho síntese 

Signo, que em latim significa sinal, é um substitutivo de uma realidade. 

Uma realidade, para ser comunicada, pode ser substituída por desenho, pintura, gestos de um 
mudo, sons de um falante, ou letras de um escritor. Portanto, o desenho, a pintura, os gestos 
e as palavras faladas ou escritas constituem signos, uma vez que substituem uma realidade. 

A realidade substituída pelo signo tem o nome de referente. 

Componentes do Signo Lingüístico: significado e significante

O signo, substitutivo de um referente, tem duas faces que não se separam: o significado e o 
significante. Só haverá signo se houver significado e significante. 
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Observe o desenho-síntese deste capítulo. Entenda que o desenho da casa (onde se lê 
referente) seja uma casa real, a “coisa” casa ou “referente” casa. 

O signo é igual ao conjunto de significado e significante. 

Quando se ouve a palavra “casa”, ela tem um referente no mundo real, que é uma casa real. 
Os sons da palavra “casa” são a sua parte concreta e constituem o significante. Quando este 
significante atinge os tímpanos do receptor, vai-lhe despertar no cérebro uma imagem ou 
conceito. Essa imagem mental tem o nome de significado. 

O significado é, então, um conceito ou imagem criada no cérebro do receptor, devido a um 
estímulo externo; no caso, o estímulo foi sonoro, auditivo. Na linguagem falada, o significante 
é auditivo ou acústico. 

Quando se lê a palavra “casa”, a primeira imagem que chega ao receptor é óptica ou visual: o 
desenho do conjunto de letras caminha pela luz e atinge a visão do leitor. Assim que ele vê a 
palavra, repete os sons dela, quer oralmente, quer apenas mentalmente. Por isso o 
significante, na linguagem escrita, é constituído de uma imagem visual (o desenho das letras) 
e acústica (o som de suas sílabas). 
Na linguagem escrita, portanto, o signo funciona assim: a imagem visual da palavra estimula 
uma imagem sonora e, então, provoca a criação de uma imagem mental ou conceito. 

O significante é, pois, uma imagem visual-acústica, enquanto o significado é uma imagem 
mental ou conceito. 

AULA 2 Fixação 
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Assista ao vídeo com o professor Ernani. 

CAPÍTULO III 
AULA 1 
Tipos de Signos 
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Ícone, Índice e Símbolo 

Já se sabe que existe entre o signo e o referente um relacionamento de substituição, em que o 
signo se comporta como substitutivo e o referente como substituído. Contudo, esse 
relacionamento de substituição pode ocorrer de três modos diferentes. 

Veja abaixo o texto retirado de O Ateneu de Raul Pompéia.  

“Lá estava Aristarco, tresnoitado, o infeliz. (...) Em redor do diretor muitos discípulos tinham 
ficado desde a véspera, inabaláveis e compadecidos. Lá estava, a uma cadeira em que passara 
a noite, imóvel, absorto, sujo de cinza como um penitente, o pé direito sobre um monte 
enorme de carvões, o cotovelo espetado na perna, a grande mão felpuda envolvendo o queixo, 
dedos perdidos no bigode branco, sobrolho carregado.” 

Nesse excerto, o emissor transmite aos seus receptores (leitores) uma cena onde um 
personagem ocupa a posição central, fornecendo detalhes de seu tipo físico e de sua postura. 
Se o citado autor quisesse, poderia ter usado um pincel e uma tela, e com tintas teria 



elaborado uma pintura, utilizando, não signos lingüísticos, mas simbologia pictórica. Em 
qualquer dos casos, literatura ou pintura, os receptores teriam visualizado a cena e o ato 
comunicativo teria cumprido sua tarefa. Mas, o que interessa observar é que teriam sido 
usados dois tipos de signos diferentes (escrito e pictórico). 

Selecione agora um receptor brasileiro, um russo e um francês. Considerando que cada um 
deles conhece apenas sua língua de origem, apenas o brasileiro entende a linguagem escrita 
de O Ateneu, ao passo que frente à pintura, os três receptores entendem o enunciado. Por 
quê? Porque foram usados dois tipos de signos diferentes. 

AULA 2 
Tipos de Signos (Fixação) 

Compare as duas colunas de signos: 

Elas apresentam os seguintes pontos de contato: 

a) os exemplos de número dois são signos porque substituem uma realidade; 
b) os exemplos de número um também são signos porque também substituem uma realidade. 

E apresentam a seguinte diferença: 
c) os exemplos de número dois mantêm uma relação de semelhança com seus referentes, isto 
é, imitam, reproduzem e retratam os referentes; 
d) nos exemplos de número um, a palavra “casa” não se parece com uma casa; a palavra 
“árvore” não se parece com uma árvore, a palavra “serrote” não se parece com um serrote, 
são signos arbitrários, convencionais. 

Têm-se, portanto, dois tipos de signos até aqui: 
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a) Ícone (em grego significa imagem) é um tipo de signo que mantém com seu referente uma 
relação de imitação, de cópia, de reprodução (exemplos dois). São ícones as fotografias, as 
imagens, as pinturas figurativas, as estátuas, os gráficos e outros; 
b) Símbolo é um tipo de signo que substitui seu referente através de uma relação meramente 
arbitrária, convencional, resultante apenas de um acordo tácito entre emissor e receptor. Casa 
se chama “casa” apenas por convenção; poderia ser substituída por qualquer outra seqüência 
sonora convencional, como house, maison, domus, etc. 

É importante saber que as línguas são, de um modo geral, de natureza simbólica, 
convencional, embora haja muitos símbolos não lingüísticos. 
Quando se vê o desenho de um elefante e se pensa num determinado mamífero de grande 
porte, existe aí uma relação icônica porque o signo se assemelha ao referente, ao bicho 
elefante; mas se, ao ver o desenho de um elefante, o receptor pensa numa marca de extrato 
de tomate, não há semelhança entre o desenho e aquele produto alimentício, existe sim uma 
relação convencional entre ambos, arbitrária, inventada, portanto, SIMBÓLICA.

Nesse sentido, um desenho pode ser ícone ou símbolo, dependendo do contexto em que se 
encontra.

O terceiro tipo é o ÍNDICE.

c) Índice é um tipo de signo que mantém com seu referente uma relação de proximidade, de 
extensão, de contigüidade de fato, de contigüidade real. 
Por exemplo: José passeia em um jardim zoológico e vê em uma placa o desenho de um 
elefante, donde deduz a existência daquele animal por perto. Além de o desenho ser um ícone 
do referido animal, passa evidentemente a funcionar como índice da existência dele, pois no 
contexto do zoológico, onde há placa deve haver animal, como onde há fumaça deve haver 
fogo.

A classificação de um signo como ícone, índice ou símbolo depende do contexto em que se insira tal signo.
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CAPÍTULO IV 
AULA 1 
Elementos da Comunicação
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Todo ato comunicativo, para que se realize, supõe necessariamente a presença de seis 
elementos: emissor, receptor, referente, canal, código e mensagem. 

A ausência de apenas um de tais elementos é, por si só, suficiente para impossibilitar a 
comunicação. Discute-se a telepatia e diz-se que esse tipo de comunicação não faz uso do 
código.

a) Emissor, Codificador ou Remetente é quem fala ou envia uma mensagem, sendo 
representado pela primeira pessoa verbal (eu/nós), transformando pensamentos ou emoções 
em código. 

b) Receptor, Decodificador ou Destinatário é quem recebe a mensagem, criando uma 
imagem mental, quando o significante chega até ele. É quem transforma o código em 
pensamentos ou emoções. É aquele com quem se fala, sendo representado pela segunda 
pessoa verbal (tu/vós) ou pelos pronomes de tratamento iniciados pela palavra “vossa” (Vossa 
Excelência, Vossa Majestade, Vossa Mercê=Você...). 

c) Referente é a coisa ou a pessoa de que ou de quem se fala, sendo representado no 
discurso pela terceira pessoa verbal (aquilo, ele, ela, Sua Excelência, Sua Majestade e outros). 

d) Canal ou Veículo é o meio físico e psicológico que interliga emissor e receptor. 
Na linguagem oral, o emissor transforma seus pensamentos em signos sonoros que se 
propagam através do ar até atingir os tímpanos do receptor, funcionando como meio físico o 
próprio ar, que permitiu a propagação de som. Supondo ser telefônica a comunicação, há dois 
tipos de canal físico: 
• o sistema telefônico com todos seus fios, transistores, computadores...; 

• o ar, que propaga o som desde a boca do emissor até o fone e também desde o amplificador 
até o ouvido do receptor. 
Sabe-se, porém, que o canal tem, ainda, um constituinte psicológico, que é a atenção, o elo 
psicológico entre o emissor e o receptor. 

Analisando um ato comunicativo: 

Veja a seguinte situação: um professor, dentro de uma sala de aula, diante de vários 
receptores, explana a respeito de um assunto ou referente qualquer. Durante a explanação, 
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um desses alunos está o tempo todo preocupado com problemas pessoais. Ao final da 
explanação, enquanto os colegas entenderam e apreenderam algo mais, aquele aluno nem 
sabe sobre o que se falou. 
Para ele o ato comunicativo não se realizou em virtude de o canal psicológico não ter 
funcionado. Isto significa que a atenção, ou sintonia psicológica entre emissor e receptor, faz 
parte do canal. 

e) Código é o conjunto de sinais (signos) aceitos de comum acordo, tanto pelo emissor 
como pelo receptor. Tal conjunto, quando acionado, permite estabelecer um ato comunicativo. 
Existe o Código morse, os códigos com que os comerciantes marcam os preços das 
mercadorias, o código de sinais de trânsito, a notação química, a algébrica, o código 
gesticulado de um maestro e há, também, o código que mais se utiliza dia a dia: a língua, 
sobre a qual recaem as preocupações dos lingüistas. Para efeito deste estudo, podem-se 
mesmo aceitar como sinônimas as palavras código e língua. Codificar significa transformar 
uma idéia ou sentimento em código (língua falada ou escrita), enquanto decodificar significa 
extrair do código uma idéia ou sensação. 

f) Mensagem, Fala ou Discurso. Além do que se viu no Capítulo I, sob o título de “fala”, e 
que deve agora ser relido, atenção para mais alguns esclarecimentos. 
• Mensagem não é o que se diz, mas o como se diz. Imagine quatro emissores diferentes 
comunicando o nascimento de uma criança: 
primeiro emissor: “Acabo de ser pai.” 
segundo emissor: “Acaba de nascer um filho meu.” 
terceiro emissor: “Minha mulher deu à luz um meninão.” 
quarto emissor: “Estou danado: tenho mais uma boca para sustentar.” 

É evidente que, conquanto haja apenas um referente ou assunto (nascimento), o receptor 
reage diferentemente a cada um dos quatro enunciados e capta diferenças entre os quatro 
atos de fala, entre as quatro mensagens ou os quatro discursos.  

“Acabo de ser pai.” 
O primeiro emissor comunica o acontecimento, colocando-se em maior importância que o filho, 
pois o sujeito (função de destaque psicológico) é a primeira pessoa: “eu”. 

“Acaba de nascer um filho meu.” 
O segundo emissor dá maior realce ao filho, pois a função de destaque psicológico (sujeito) foi 
reservada para este. 



“Minha mulher deu à luz um meninão.” 
O terceiro emissor põe em destaque a mulher como sujeito, mas também comunica a 
conotação de envolvimento afetivo com a criança, pelo uso do aumentativo “meninão”. 

“Estou danado: tenho mais uma boca para sustentar.” 
O quarto emissor, além de se colocar em primeiro plano (sujeito “eu”), envolve a mensagem 
com uma sensação trágica de preocupação. Observando as expressões “minha casa”, “meu 
lar”, “minha morada”,“minha residência”, apesar de serem sinônimas, constituem quatro 
mensagens diferentes, porque comunicam conotações diversas. 

AULA 2 
Elementos da Comunicação

AULA 3 
Elementos da Comunicação
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Pode-se afirmar não existirem duas mensagens iguais. SE OS SIGNIFICANTES NÃO SÃO 
IGUAIS, OS SIGNIFICADOS TAMBÉM NÃO O SERÃO. 

O tempo ou o momento psicológico do ato comunicativo é outro fator que diz não haver duas 
mensagens iguais. A mesma frase, dirigida pelo mesmo emissor ao mesmo receptor, terá 
conotações diferentes se encontrar o receptor em estado psicológico diferente. 

Considerando-se que a cada momento o homem e o universo se modificam e que a cada 
instante não são o que eram no momento anterior, conclui-se que é impossível haver dois 
momentos psicológicos iguais, donde também a impossibilidade de duas mensagens iguais. 

CAPÍTULO V 
AULA 1 
Funções da Linguagem 



www.vestcon.com.br/cursos Prof. Ernani Pimentel 

Todo emissor, no momento em que realiza um ato de fala, consciente ou inconscientemente, 
atribui maior importância a um dos seis elementos da comunicação. Com base nessa 
preferência, distinguem-se seis funções da linguagem: 
a) Função Emotiva, Expressiva ou de Exteriorização Psíquica  
O emissor atribui maior valor a si mesmo, o que se manifesta no uso predominante de: 
• primeira pessoa verbal:
Quando estive em sua casa, convivi com sua ausência. 
Nunca pensamos em tudo. 
• exclamações: 
Que maravilha! 
• interjeições: 
Ai! esqueci tudo em casa.

b) Função Conativa ou Apelativa 
Demonstra a preocupação do emissor com o receptor, o que se manifesta no predomínio de: 
• Receptor em função de sujeito: 
Vossa Senhoria não me deferiu o pedido. 
Toda dia, você me repete a mesma ladainha. 
Esqueceste o favor que te pedi? 



• Vocativos: 
Por favor, Mariana, não me desaponte. 
Obrigada, Maria. 
• Imperativos: 
Se quiseres ser aprovado, estuda. 
Pare , olhe e siga. 

A linguagem da propaganda é fundamentalmente conativa. 

c) Função Referencial, Informativa ou Cognitiva 
Sobressai a importância que o emissor dedica ao referente e se manifesta no uso 
predominante de sujeitos de terceira pessoa: 
Tatiana não desapontou a mim, nem a você. 
Sua Excelência, o Senhor Presidente, telefonou para você e para mim. 

A função referencial predomina na exposição científica, nos 
livros didáticos que não falem de linguagem, na linguagem 
jornalística e em outros. 

d) Função Fática 
Há momentos na comunicação, em que o emissor demonstra querer chamar a atenção do 
receptor, desligá-la, ou mesmo testá-la. 
Predomina a preocupação do emissor com o canal, com a atenção. 

• Testando o canal: 
Alô, alô, você está me ouvindo? 
• Procurando colocar o canal em funcionamento: 
Ei! Você aí. Psiu. 
• Tentando desviar o canal: 
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Lúcio: – Rita, você se casaria comigo? 
Rita: – Estou precisando dormir... 

Inúmeras fórmulas de cumprimento, com o tempo foram perdendo sua comunicabilidade e tiveram seus significados esvaziados, tornando-se apenas fáticas. Quando se diz “Bom dia”, ninguém está mais pensando em desejar um dia agradável a seu receptor. É comum dois conhecidos encontrarem-se, trocarem saudações (ex: Como vai? – Bem obrigado. E você? – Tudo bem...) e despedirem-se sem mesmo perceberem o que falaram. Também representam a função fática as expressões estereotipadas como “né”, “viu?”, “entende”? e outras semelhantes. Ex: Já falei, né? Eu não sou assim, entende?

Repetindo Pierre Guiraud, in A Semiologia, 
“a função fática desempenha um papel muito importante em todos os modos da comunhão: ritos, solenidades, cerimônias, discursos, sermões, conversações familiares, amorosas – quando o conteúdo da comunicação tem menos importância que o fato de estar ali e de afirmar a sua adesão ao grupo.” Sendo assim, conclui-se que o referente da função fática é a própria comunicação. 
e) Função Metalingüística 
Tem maior importância a atenção que o emissor dirige ao código ou língua. É a linguagem voltada sobre si mesma, é a mensagem que tem como referente a própria linguagem. • O emissor pode indagar a respeito do código: “O que significa estultícia?” • O emissor pode afirmar a respeito do código: “Estultícia significa tolice, imbecilidade...” Todo processo de aprendizagem de uma língua está 

baseado na função metalingüística, como também são 
metalinguagem as definições de um dicionário, os conceitos 
de uma gramática, uma crítica literária, uma análise de 
texto e outros. 

f) Função Poética ou Estética 
A atenção do emissor está fixada, fundamentalmente, na busca de melhor elaboração da mensagem.
Escrever uma frase e riscá-la para substituir por outra de mesmo sentido só porque é mais eufônica, caracteriza justamente a procura do poético lingüístico.  
Quando os pais estão discutindo se darão à filha o nome de Maria Ana ou Ana Maria, estão exatamente buscando o estético, o mais sonoro, o de melhor ritmo, e essa preocupação é poética. 
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O alvo da preocupação do emissor na função poética também pode ser a tentativa de relacionar com maior eficiência o significante e o significado: É o que acontece em: 

São recursos poéticos na camada fônica: a rima, o ritmo, a métrica, a assonância, a aliteração.... 

CAPÍTULO VI 

AULA 1 
O SIGNIFICADO: 
Denotação e Conotação 
Polissemia e Monossemia
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1. Denotação e Conotação 
Atenção outra vez para o significado, que no Capítulo II já vimos ser uma imagem mental ou 
conceito. Se perguntarmos a alguém que fale a nossa língua, qual o significado de “chave”, o 
primeiro pensamento que lhe ocorra talvez seja “uma peça de metal que abre fechadura”, pois 
esse é o significado mais usual, é o primeiro significado, é o significado denotativo. É o 
significado ligado principalmente a experiências  coletivas. 
Contudo, o emissor, ao elaborar sua mensagem, ao realizar seu ato de fala, freqüentemente 
dá asas à criatividade e, inserindo o signo em determinado contexto, modifica, amplia ou 
reduz seu significado, o que equivale a dizer que o emissor deixa de lado o significado 
denotativo, passando a usar a conotação ou significado secundário, periférico. 
• contexto 1: Perdi a chave da minha mala. 
• contexto 2: Esta é a chave do sucesso. 
• contexto 3: Ele encerrou o poema com chave de ouro. 



Observe que dentre os três contextos acima, em apenas um (o primeiro) a palavra destacada 
está usada com sentido denotativo, ao passo que nos contextos dois e três são ressaltados os 
sentidos conotativos. 
Veja:

Com base em tais dados, conclui-se que denotação é o significado mais objetivo, é o 
significado de primeira linha, o dicionarizado, enquanto a conotação é o significado subjetivo, 
secundário, periférico, bastante ligado às experiências pessoais. Conotação, em outras 
palavras, é produto da linguagem figurada. 

2. Polissemia e Monossemia 

• Sema é uma unidade de significado. Poli significa muito, vários. 
Polissemia significa vários significados. Diz-se que uma palavra é polissêmica quando é capaz 
de despertar mais de um significado denotativo, indiferentemente às conotações. No Novo 
Dicionário Aurélio, a palavra “manga” está assim registrada: 
· “Manga1. (Do lat. manica ‘manga de túnica’) S.f. 1.Parte do vestuário onde se enfia o braço. 
2. Filtro afunilado para líquidos. 
· Manga2. (Do lat. manica < manus, ‘exército, hoste’) S.f. 1. Hoste de tropas. 2. Grupo, 
ajuntamento, bando, turma.  
· Manga3. (Do mal. manga) S.f. 1. fruto da mangueira. 2. mangueira. 
· Manga4. (Do esp. plat. manga) S.f. 1. Bras. AM. - Parede de cerca que vai da beira até as 
asas dos currais-de-peixe, perpendicularmente ao rio. 
· 2.Bras.MA - Espécie de corredor com paredes de varas, que conduz a um rio ou um igarapé e 
serve para guiar os bois que vão ser embarcados. 
· 3. Bras.CE a BA e MG a GO - Pastagem cercada onde se guarda o gado, 4...” 

Podem-se criar várias frases em que a palavra “manga” assume vários significados 
denotativos. 
a)A manga do seu vestido está rasgada .(denotação) 
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b) Esta mangueira dá excelentes mangas. (denotação) 
c) Preparemo-nos para atacar pelos flancos a manga inimiga. (denotação) 

Em cada um dos três exemplos citados, a palavra manga é monossêmica. No dicionário, são 
quatro palavras manga diferentes que, por acaso, se escrevem da mesma forma. Trata-se de 
homônimos perfeitos. 
Porém, se em um enunciado como “vivi porque me senti atraído pela manga” ligado a 
determinada situação ou contexto, permitir ao ouvinte entender a palavra com mais de um 
significado denotativo, (manga,1,2...), aí acontecerá o fenômeno da polissemia. 

Por tudo que já se viu, infere-se que a significação de uma palavra ou de um signo só se 
define em relação ao contexto em que se encontra, e que a polissemia sempre é ditada pela 
situação ou contexto, tanto quanto a monossemia. 

CAPÍTULO VII 

AULA 1 
Prosa 
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POESIA
Conceitos Tradicionais (Até o Século XIX) 
Até o Pré-Modernismo, passagem do século XIX para o XX, havia grande diferença entre o que 
se chamava poesia e o que hoje ainda tem o nome de prosa. Basicamente, a poesia se 
caracterizava pela regularidade, que se apresentava nos seguintes aspectos: 
• Regularidade Estrófica: as estrofes tinham mais ou menos a mesma quantidade de versos. 
• Regularidade Métrica: os versos tinham mais ou menos a mesma quantidade de sílabas. 
• Regularidade Rítmica: a distribuição das sílabas tônicas era predominantemente regular. 
• Regularidade Rímica: as rimas apareciam a espaços previstos. 
A prosa se caracterizava pela predominância de irregularidades. 
• Irregularidade Paragráfica: cada parágrafo tinha uma quantidade de linhas independente dos 
outros.
• Irregularidade Métrica: cada parágrafo tinha uma quantidade de sílabas aleatória, casual. 
• Irregularidade Rítmica: a distribuição das sílabas tônicas também era casual. 
• Irregularidade Rímica: os sons não eram programados. Apareciam ao acaso. 
Além disso, na prosa predominava o uso da denotação, enquanto na poesia, o emprego da 
conotação.
AULA 2 
Antes do Modernismo (1922) 
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Conceitos Modernos 

O século XX rebelou-se contra o mundo tradicional. Na Literatura, escritores trabalharam para 
eliminar as fronteiras antigas entre prosa e poesia. Criaram-se, então, estrofes e versos 
irregulares.  
Na prosa, por outro lado, aparece a regularidade da poesia e surge o fenômeno conhecido por 
prosa poética, que apresenta ora ritmo definido e regular, ora sonoridade expressiva, ora 
frases com medidas padronizadas, ora dois ou mais desses recursos poéticos. No conto 
Burrinho Pedrês, Guimarães Rosa explora na prosa a regularidade: frases do mesmo tamanho, 
sílabas tônicas bem distribuídas, repetição de sons (vogais ou consoantes): 
AULA 3 
Poesia: conceito moderno = poema 

Irene no Céu (Manoel Bandeira) 
Irene preta Irene boa Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no Céu: - Licença, meu branco! E São Pedro bonachão: Entra, Irene, você não precisa pedir licença. 

Assista ao vídeo com o professor Ernani 
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AULA 4 
Conceito Moderno : Prosa Poética 
“As ancas balançam, e as vagas de dorsos, das vacas e touros, batendo com as caudas, 
mugindo no meio, na massa embolada, com atritos de couros, estralos de guampas, estrondos 
e baques, e o berro queixoso do gado junqueira, de chifres imensos, com muita tristeza, 
saudade dos campos, querência dos pastos de lá do sertão...” 

Esse é um exemplo de prosa poética. Você percebeu que as sílabas tônicas são sempre a 
segunda e a quinta? Releia o quadro e sinta o ritmo. 

A regularidade, portanto, deixa de ser um fator de distinção, pois aparecem a poesia irregular 
e a prosa regular. 
Em seguida, surgem textos construídos sem linhas e sem versos, como o de Pedro Xisto. 
O conceito de poético passou a ser baseado na relação forma × conteúdo, significante × 
significado, conforme foi visto no Capítulo V, em “Função Poética”. 
Hoje, a distinção prosa × poema é praticamente uma questão visual, conforme foi visto no 
início deste Capítulo. Os recursos expressivos, como repetição de sonoridades, ritmos e 
criatividade, constituem o que se chama função poética e podem existir tanto na prosa, como 
no poema. 
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Da mesma forma, a conotação pode existir tanto na prosa como no poema, embora predomine 
neste.

CAPÍTULO VIII 

AULA 1 
Sincronia e Diacronia 

Sincronia é a visão de um fenômeno, considerando apenas um momento de seu processo evolutivo.
Diacronia é a visão de um fenômeno, considerando comparativamente dois ou mais estágios ou momentos de seu processo evolutivo. 

Exercício Comentado 
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Resolva, em uma folha de papel, os exercícios que se seguem, em seguida , assista à explicação do professor na vídeo-aula. 
1- Assinale “S” ou “D”, para sincronia ou diacronia.  
(   ) Paidagogós, em grego era o condutor de crianças ao mestre. 
(   ) Pedagogo é o nome usado para designar alguém especialista em Educação. 
(   ) Paidagogós, palavra grega que significava condutor de crianças ao mestre, passou a 
referir-se a preceptor de crianças, designando hoje especialista em educação.  
(   ) Quando ele nasceu, predominava na cidade politicamente uma família pouco tradicional. 
(   ) Oriundo de berço pobre e inculto, Jairo tornou-se referência de sucesso financeiro e 
intelectual.  

CAPÍTULO IX 

AULA 1 
Narração, Descrição e Dissertação 
NARRAÇÃO: Desenvolvimento de ações. Tempo em andamento. 
DESCRIÇÃO: Retrato através de palavras. Tempo estático. 
DISSERTAÇÃO: Desenvolvimento de idéias.Temporais/Atemporais. 

Narrar é contar uma história. A Narração é uma seqüência de ações que se desenrolam na 
linha do tempo, umas após outras. Toda ação pressupõe a existência de um personagem ou 
actante que a pratica em determinado momento e em determinado lugar, por isso temos 
quatro dos seis componentes fundamentais de que um emissor ou narrador se serve para criar 
um ato narrativo: personagem, ação, espaço e tempo em desenvolvimento. Os outros dois 
componentes da narrativa são: narrador e enredo ou trama. 

Descrever é pintar um quadro, retratar um objeto, um personagem, um  ambiente. O ato 
descritivo difere do narrativo, fundamentalmente, por não se preocupar com a seqüência das 
ações, com a sucessão dos momentos, com o desenrolar do tempo. A descrição encara um ou 
vários objetos, um ou vários personagens, uma ou várias ações, em um determinado 
momento, em um mesmo instante e em uma mesma fração da linha cronológica. É a foto de 
um instante. 
A descrição pode ser estática ou dinâmica. 
•A descrição estática não envolve ação. 



“Uma velha gorda e suja”. 

“Árvore seca de galhos grossos e retorcidos”. 

•A descrição dinâmica apresenta um conjunto de ações concomitantes, isto é, um 
conjunto de ações que acontecem todas ao mesmo tempo, como em uma fotografia. No texto, 
a partir do momento em que o operador pára as máquinas projetoras, todas as ações que se 
vêem na tela estão ocorrendo simultaneamente, ou seja, estão compondo uma descrição 
dinâmica. Descrição porque todas as ações acontecem ao mesmo tempo, dinâmica porque 
inclui ações. 

Dissertar diz respeito ao desenvolvimento de idéias, de juízos, de pensamentos. 

 “As circunstâncias externas determinam rigidamente a natureza dos seres vivos, inclusive o 
homem...”
“Nem a vontade, nem a razão podem agir independentemente de seu condicionamento 
passado.”

Nesses exemplos, tomados do historiador norte-americano Carlton Hayes, nota-se bem que o 
emissor não está tentando fazer um retrato (descrição); também não procura contar uma 
história (narração); sua preocupação se firma em desenvolver um raciocínio, elaborar um 
pensamento, dissertar. 

Quase sempre os textos quer literários, quer científicos, não se limitam a ser puramente 
descritivos, narrativos ou dissertativos. Normalmente um texto é um complexo, uma 
composição, uma redação, onde se misturam aspectos descritivos com momentos narrativos e 
dissertativos e, para classificá-lo como narração, descrição ou dissertação, procure observar 
qual o componente predominante. 
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Exercício Comentado 
Resolva, em uma folha de papel, os exercícios que se seguem, em seguida , assista à explicação do professor na vídeo-aula. 
1. Faça a associação utilizando : 
N = Narração  DE = Descrição   Di = Dissertação 

___retrato     ___personagem 
___só idéias     ___enredo 
___história     ___espaço 
___tempo dinâmico   ___narrador 
___tempo estático    ___diacronia 

CAPÍTULO X 

AULA 1 
Níveis de Fala e tipos de normas 



A língua se realiza através da fala e esta reflete uma situação individual. Os indivíduos sofrem 
influências da região onde vivem, do meio social a que pertencem, do ambiente cultural com 
que trocam experiências, da profissão que exercem, do tempo que atravessam, e quando se 
expressam, seus atos de fala refletem essas influências. Devido a isso, há em uma língua 
diferentes níveis de fala normatizados. 
• Norma Culta ou Erudita: é a gramática oficial, que determina o que é certo ou errado, 
como se deve falar e como não se deve agir lingüisticamente. 

Vou namorá-la. 
Gostaria de que me entendessem. 

• Norma Comum ou Popular: é o uso que o povo faz da língua, motivado principalmente 
pelos meios de comunicação de massa. 
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Vou namorar com ela. 
Gostaria que me entendessem. 

• Norma Coloquial: falada familiarmente por indivíduos de instrução média e superior, 
despreocupados com a correção da norma culta. 

• Norma Vulgar: falada por aqueles que têm instrução inferior, às vezes quase analfabetos 
ou totalmente. É comum o uso de gírias, termos de baixo calão (expressão grosseira ou 
obscena), tons exaltados e excessivamente afetivos. 

AULA 2 
Influências nos Níveis de Fala  
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Existem as  normas profissionais (cada profissão tem seu vocabulário específico e sua 
organização frásica característica), as normas regionais, normas técnicas, científicas, 
esportivas e outras. 

Um indivíduo naturalmente convive com vários tipos de normas ou subcódigos e faz uso ora de 
uns, ora de outros, conforme sua necessidade e as circunstâncias no momento em que fala. 

É importante, em termos de teoria da comunicação, que o emissor use uma norma que esteja 
no nível de seu receptor, para se fazer entender. 
Não se esqueça de que as provas pedem freqüentemente os conceitos de uso formal e 
informal da língua. 

O emissor, em qualquer nível de fala, se estiver preocupado com a escolha das palavras e com 
o acerto de suas combinações, estará usando uma postura formal, isto é, de preocupação com 
a forma. 

O registro informal mostra que o emissor se preocupa mais com o conteúdo, com as idéias ou 
sentimentos do que com a maneira de falar, que é descontraída. O uso que um indivíduo faz 
da língua reflete, portanto, suas experiências e constitui seu estilo. Estilo é a maneira 
individual de usar a língua. 

CAPÍTULO XI 

AULA 1 
Tipos de Discurso 
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O narrador, para relatar ao leitor a fala dos personagens, pode servir-se de dois tipos de 
discurso: Discurso Direto ou Indireto. 

No DISCURSO DIRETO, o narrador reproduz a fala do personagem de tal modo que o leitor 
ouve exatamente as mesmas palavras que o personagem proferiu. 

 Liza sussurrou: “Renan, passe-me a bula”. 

No DISCURSO INDIRETO, o narrador traduz para o leitor o que o personagem disse. 

Liza sussurrou para o Renan que lhe passasse a bula. 
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Modernamente pode-se encontrar o diálogo ou discurso direto sem sinais gráficos como 
travessão ou aspas: 

Ela pediu: Paulo, venha cá. 

Como recurso intermediário, muitos narradores modernamente se servem do discurso indireto 
livre. 

No DISCURSO INDIRETO LIVRE, estabelece-se um elo psicológico entre narrador e 
personagem, de tal modo que não é possível precisar com certeza se aquelas palavras ou 
pensamentos são do narrador, do personagem, ou de ambos. 

Na novela Uma Voz em Segredo, Autran Dourado escreveu: “Foram muito duros os primeiros 
dias na casa de primo Conrado. Se pudesse, se não o olhasse com tanto medo, se tivesse 
coragem de enfrentá-lo, dirigir-lhe uma palavra, se não...” 

Observando com atenção, na cabeça de quem se passam tais pensamentos? 

Na do narrador? Na da personagem? Na de ambos? 

Qualquer interpretação pode ou não ser válida, mas o que importa é o fato de que o narrador 
se mostra tão envolvido na narração que permitiu confundirem-se os pensamentos da 
personagem Biela com os seus próprios. É o discurso indireto livre. 
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AULA 2 
Tipos de Discurso (Exercícios) 
Resolva, em uma folha de papel, os exercícios que se seguem, em seguida,  assista à explicação do professor na vídeo-aula. 
1. Faça a associação utilizando : 

D= Direito  I= Indireto   Il = Indireto livre 

-“O padre Lopes confessou que não imaginava a existência de tantos doudos no mundo...” (M. 
de Assis) (  )  

- Tipo de discurso que permite uma atualização da conversa, tornando mais presente o diálogo 
que narra. (  ) 
- Fusão psicológica entre narrador e personagem a ponto de não se saber ao certo a quem 
atribuir determinada fala. (  ) 
- “D. Aurora sacudiu a cabeça e afastou o juízo temerário. Para que estar catando defeitos no 
próximo? Eram todos irmãos, irmãos.” (Graciliano Ramos) (  ) 

AULA 3 
Tipos de Discurso (Exercícios) 
Resolva, em uma folha de papel, os exercícios que se seguem, em seguida,  assista à explicação do professor na vídeo-aula. 
1. Faça a associação na falas utilizando : 
D = Direto   
I = Indireto   
Il=Indireto livre   
MI = Monólogo interior   
N = Narrador 

Mariana disse a Renato (  )  que não poderia convidá-lo ( )  e obteve como resposta (  ) : Não 
a perdoarei ( ) . 



Tal resposta fê-la ficar pensativa, insegura. Saiu da sala, atravessou a varanda, chegou ao 
caramanchão do jardim(  ) . E se Renato estivesse mentindo?...( ) 

 ...Renato. Renato. Dê um pulo aqui. Venha ver (  ) , gritou. Ninguém respondeu (  ) . 
Talvez esteja fingindo não ouvir (  ) . Pediu a Cláudia, que ia entrando em casa (  ), chamasse 
o Renato para o jardim (  ) . “Como é? Como é que eu posso conciliar as duas coisas? Não 
magoá-lo e não convidá-lo? Homem é melindroso...” (  )  

CAPÍTULO XII 

AULA 1 
Tipos de Narrador 

O narrador, a voz que conta a história, pode apresentar-se em três posições diferentes com 
relação aos acontecimentos que esteja narrando. 
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Na avenida, Gabriela passou por mim e fez questão de demonstrar entusiasmo, pelo 
tom com que me cumprimentou. 

O narrador se coloca dentro da história, é um dos personagens, porque usa a primeira pessoa 
“mim”, “me”. Qualquer referência à primeira pessoa (eu, nós, meu, nosso...) mostra ao leitor 
que o narrador está dentro da história, que é uma das personagens (principal ou secundária). 
Chama-se narrador-personagem, narrador-participante, ponto de vista interno ou narrador 
subjetivo. Na simbologia matemática usa-se a fórmula: narrador = personagem. 

Gabriela atravessava a rua pensando em encontrar-se com Joaquim. 

Neste exemplo, o narrador coloca-se fora da história; ele não é uma das personagens, mas 
tem a capacidade de enxergar o que passa dentro da personagem, no seu espaço interno, 
íntimo, psicológico ou sentimental... É chamado de narrador onisciente (que sabe tudo). Na 
simbologia matemática, usa-se a fórmula: narrador > personagem. 

Gabriela atravessava a rua e parecia preocupada com alguma coisa. Talvez estivesse pensando 
em procurar Joaquim. 
Neste terceiro exemplo, o narrador também se coloca fora da história, também não é uma das 
personagens, mas é diferente do que escreveu o exemplo 2. Aqui, o narrador não sabe o que 
acontece no mundo interno da personagem, o que se deduz do fato de ter dito “parecia 
preocupada” e “talvez estivesse pensando”. Trata-se do narrador observador. Na simbologia 
matemática, usa-se a fórmula: narrador < personagem. 

Para classificar o tipo de narrador , deve-se: 
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1. Ler todo o texto; 

2. Se em algum momento o narrador se coloca dentro da história,usando alguma primeira 
pessoa, está definido: trata-se de narrador-personagem; 

3. Se em nenhum momento aparece índice de 1ª pessoa, o narrador 
já é externo à história. Resta saber se é onisciente ou observador. 

4. Se em alguma passagem, o narrador mostra o íntimo da personagem, vê por dentro do seu 
estado de espírito, então, já se 
trata de narrador-onisciente. 

5.Só se classifica o narrador como observador, se em nenhum momento ele for capaz de 
descrever o íntimo da personagem. 
Algumas vezes o narrador-observador pode mostrar-nos o íntimo da personagem, mas por 
características externas. Por exemplo, ao ler: “Erasmo, trêmulo, cabisbaixo, voz apagada, 
gaguejante, roía as unhas no canto da sala...” percebe-se que o narrador está vendo por fora 
do pensamento da personagem, está descrevendo atitudes externas, por isso mesmo 
caracteriza-se como observador, embora suas observações nos levem a deduzir o estado 
interno da personagem. 

AULA 1 
Tipos de Narrador  (Fixação) 
Leia o texto e, logo após, assista a vídeoaula com o professor. 

O menino esperava-o imóvel. Chegando bem perto, encontrou-se Aliócha diante de um menino de nove anos, fraco, raquítico, de rosto oval, pálido, magro, com grandes olhos escuros que o olhavam cheios de ódio. Vestia um velho, sobretudo bastante gasto e muito curto. 
 Até aquele momento, por estarem contra a luz, não haviam visto, sequer a sombra minha.  

(F. M. Dostoiévski – adaptado) 



AULA 2 
Tipos de Narrador  (Fixação II) 
Leia o texto e, logo após, assista a vídeoaula com o professor. 
Um instante depois, no ponto do caminho em que se perdia a vista da casa, oculta pela colina, o barão voltou-se e acenou com a mão por muitas vezes, dizendo adeus a Alice que o acompanhara de longe com a vista. Nesse momento foi preciso um supremo esforço para sufocar as ânsias que lhe transbordaram d’alma; ainda assim o peito lhe estalava de dor. (José de Alencar)  

CAPÍTULO XIII 

AULA 1 
Figuras de Linguagem 
Figuras Sonoras 
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Contribuem para a expressividade 
• Aliteração: repetição de consoantes em vocábulos próximos. 
“...vozes, veladas, veludosas, vozes...” (Cruz e Sousa) 
“... que a brisa do Brasil beija e balança...” (Castro Alves) 

• Assonância: repetição de vogal em vocábulos próximos. 
“...vozes, veladas, veludosas, vozes...” (Cruz e Sousa) 

• Paronomásia: o mesmo que trocadilho. (Lembre-se: Parônimos são vocábulos 
parecidos.) 
Sempre ceder 
Sem preceder 
Sempre ferir 
Sem preferir 
Sempre sumir 
Sem presumir 
Sempre ver 
Sem prever (José Lino Grünewald) 

• Onomatopéia: tentativa de imitação de sons. 
“TREM DE FERRO  
.......... 
“Agora sim 
“Café com pão 
“Agora sim 
“Voa, fumaça 
“Corre cerca 
“Ai seu foguista 
“ “Bota fogo 
“Na fornalha 
“Que eu preciso 
“ “Muita força 
“Muita força 
“Muita força” (Manuel Bandeira) 



www.vestcon.com.br/cursos Prof. Ernani Pimentel 

Resolva, em uma folha de papel, os exercícios que se seguem, em seguida,  assista à explicação do professor na vídeo-aula. 
1. Utilize a numeração para identificar as palavras em negrito. 

1- Aliteração   3 - Paronomásia 
2 – Assonância   4 - Onomatopéia 

a. Quem tudo quer, tudo perde... (  )
b. ...que jamais se banha na espadana branca da água da carranca. (   )
c. E o rinoceronte... Eu ri não sei onde... (  )
d. Seu foguista / bota fogo / na fornalha / que eu preciso / muita força / muita força / muita 
força. (M.B.)  (  ) 
e. ... que a brisa do Brasil beija e balança... (C.A.) (  ) 

AULA 2 
Figuras de Linguagem 
Figuras de Sintaxe I 
Mexem com a construção da frase 
• Elipse: omissão de um termo, facilmente perceptível.

(Eu) preciso (de) que me ajudem. 

• Zeugma: elipse para não repetir verbo ou substantivo.

Encontrei a resposta. Ela não (encontrou a resposta). 
Cláudia escovou os dentes. Eu, as unhas (escovei). 

• Hipérbato: inversão da frase. 
Desfilavam os foliões. 
(Ordem direta: Os foliões desfilavam.) 

• Pleonasmo: repetição enfática de termo ou idéia. 
“Morrerás morte vil na mão de um forte..” (Gonçalves Dias) 
A mim só me resta uma saída... 
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Resolva, em uma folha de papel, os exercícios que se seguem, em seguida,  assista à explicação do professor na vídeo-aula. 
1. Utilize a numeração para identificar as palavras em negrito. 

1- Elipse    3 - Hiperbáto 
2 – Zeugma   4 - Pleonasmo 

a. Ganhamos uma partida e vocês, nenhuma... (  )
b. Com ela todos simpatizaram.  (   )
c. Dançou a melhor dança, sorriu-lhe o mais lindo sorriso.   (  )
d. Precisas   que  te ajudemos?  (  ) 

AULA 3 
Figuras de Linguagem 
Figuras de Sintaxe II 

• Assíndeto: ausência de conjunção coordenativa (lembre-se: oração assindética não 
tem conjunção). 

“Cheguei, vi, venci.” 

• Polissíndeto: repetição enfática de conjunção. 

“Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua”. (Olavo Bilac) 

• Anacoluto: corte brusco de uma frase e início imediato de outra, de modo que fique 
sobrando um termo sem função. 

Espingardas, não me agradam armas de fogo. 
“Quem o feio ama, bonito lhe parece.” (provérbio) 
• Anáfora: repetição de palavra no início de versos ou de frases. 
“É pau, é pedra, é o fim do caminho...” (Tom Jobim) 
“ela não sente, ela não ouve, avança! avança!” (Fialho d’Almeida) 
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Resolva, em uma folha de papel, os exercícios que se seguem, em seguida,  assista à explicação do professor na vídeo-aula. 
1. Utilize a numeração para identificar as palavras em negrito. 

1- Assíndeto    3 - Anáfora 
2 – Polissíndeto   4 - Anacoluto 

a. Homens, mulheres, crianças, adultos...  (  )
b. Ele não quer, mas fala, mas chora, mas esperneia, mas se desespera, como se quisesse...
(   )
c. A Julieta... podemos concordar com qualquer um.  (  )
d. Quem ama, quem jura, quem sente, quem chama... (  ) 

AULA 4 
Figuras de Linguagem 
Figuras de Sintaxe III 
• Silepse: concordância com a idéia e não com a palavra. 

Silepse de gênero: Sua Excelência está enganado. 

Feminino, masculino 

Silepse de número:Um bando de moleques gritavam. 

Singular, plural 

Silepse de pessoa: Os candidatos estamos preparados. 

3ª pessoa ,1ª pessoa 
Resolva, em uma folha de papel, os exercícios que se seguem, em seguida,  assista à explicação do professor na vídeo-aula. 
1. Utilize a numeração para identificar as palavras em negrito. 

1- Silepse de gênero    3 – Silepse de pessoa 
2 – Silepse de número    
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a.E a torcida inteira, aproveitando o momento, gritaram o seu nome. (  )
b. Sua Senhoria deve ser conhecedor dos fatos.   (   )   
c. E quase todo o grupo concordamos com seu exemplo.  (    )

AULA 5 
Figuras de Linguagem 
Tropos ou sentido figurado: 

Uso do sentido figurado, ou conotação 
• Metáfora: substituição de uma palavra por outra com base em uma semelhança; é 
uma comparação sem conjunção comparativa: 

Ela é um taco de sinuca. (metáfora) 
Ela é como um taco de sinuca. (comparação) 
Ela é um canguru, dançando. (metáfora) 
Ela é como um canguru, dançando. (comparação) 

Continente pelo Conteúdo: 

Bebemos uma xícara de café. (o conteúdo de uma xícara) 
Comemos um pacote de biscoito. (o conteúdo de um pacote) 
A cidade estava feliz. (os moradores da cidade estavam felizes) 

Causa pelo Efeito: 

Sou alérgico a cigarro. (sou alérgico à fumaça do cigarro) 

Lugar de Origem pelo Produto: 

Bebia calmamente um porto. (Bebia calmamente um vinho do Porto) 
Fumava um belo havana. (Fumava um belo charuto de Havana) 

Autor pela Obra: 

Gostava de ler Guimarães Rosa. (Gostava de ler as obras de Guimarães Rosa) 

Abstrato pelo Concreto: 



Respeitamos a velhice. (Respeitamos os velhos) 
Estava com a cabeça em Recife. (Estava com o pensamento em Recife) 

O Símbolo pela Idéia Simbolizada: 
A espada (força) curvou-se à coroa. (poder) 

A Matéria pelo Produto: 
O ferro lhe perfurou o braço. (punhal) 
Ganhei um níquel. (moeda) 

O Instrumento por quem o utiliza: 
Ele é um bom taco de sinuca. (ele é um bom jogador de sinuca) 
Ele é um bom garfo. (ele come muito) 

Parte pelo Todo: 
Cem cabeças de gado. (cem animais) 
Três bocas para sustentar. (três pessoas para sustentar) 

O Todo pela Parte: 
Ele mora na cidade. (ele mora em uma casa na cidade) 

• Catacrese: é uma metáfora estratificada, que se usa não por criatividade, mas por 
não existir outra palavra que a substitua. 

folha de livro, dente de serrote, dente de alho, céu da boca, braço de rio, braço de cadeira, pé 
de mesa, barriga da perna, bico de bule, asa de avião, asa de xícara, embarcar no trem, 
azulejo branco, enterrar o dedo no pão, e outros. 

• Prosopopéia ou Personificação: atribuição de características humanas a seres que 
não são humanos: 
O cravo brigou com a rosa. 
A fonte chorava triste. 
Resolva, em uma folha de papel, os exercícios que se seguem, em seguida,  assista à explicação do professor na vídeo-aula. 
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1. Utilize a numeração para identificar as palavras em negrito. 

1- Metáfora = semelhança   3 - catacrese 
2 – Metonímia - contigüidade   4 - Prosopopéia 

a. Não comi mais que um prato.  (  )
b. Cuidado com Sérgio, ele é um gavião. (   )   
c. Saboreava um bom champanha.  (  )
d. Por favor, meia concha de feijão. (  ) 
e.Saia da sua concha. Liberte-se. (  ) 
f. O bico do bule bateu na barriga da perna. (  ) 
g. Viviam no mesmo chão goiano. (  ) 
h. Observe que a Renata é uma sereia. (  )
i. A árvore estendia os braços em receptividade... (  ) 
j. Amanhã jogam o galo e o peixe. (  ) 

AULA 6 
Figuras de Linguagem 
Figuras de Pensamento 

• Eufemismo: suavização do que é desagradável. 
Faltar com a verdade (mentir) 
Ir para o andar de cima (morrer) 
Achar antes de o dono perder (roubar) 

• Hipérbole: exagero.
Já falei um milhão de vezes que... 
Chegou ele, mais magro que gilete. 

• Ironia: afirmação com sentido contrário. 
Que careta simpática (quando se quer dizer o contrário) 
“Moça linda, bem tratada, três séculos de família, burra como uma 
porta: Um amor” (Mário de Andrade) 

• Antítese: aproximação de idéias opostas. 
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“Adeus: vamos pra frente, 
“recuando de olhos acesos” (Carlos Drummond de Andrade) 
“Amor é fogo que arde sem se ver; 
“é ferida que dói e não se sente,” (Camões) 

Resolva, em uma folha de papel, os exercícios que se seguem, em seguida,  assista à explicação do professor na vídeo-aula. 
1. Utilize a numeração para identificar as palavras em negrito. 

1- Heufemismo   3 - Ironia 
2 – Hipérbole   4 - Antítese 

a. O forte e o fraco...  (  )
b. Os bancos só trabalham pelo bem dos clientes. (   )
c. Ele é mais magro que um palito.  (  )
d. Ela não tem tanto jeito assim. (  ) 
e. A minha onça tinha vinte  palmos.. (  ) 
f. Passou desta para a melhor. (  ) 

CAPÍTULO XIV 

AULA 1 
Qualidades da Linguagem 
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Um texto bem escrito apresenta três aspectos fundamentais: clareza, concisão e correção 
gramatical. 
• Clareza: é a qualidade que tem um texto de ser entendido, sem provocar dúvidas ou 
confusões.
• Concisão: é a característica de um texto de transmitir uma idéia com precisão, mas sem 
muitas palavras, sem rodeios. A concisão reflete a capacidade de síntese do autor. 
• Correção Gramatical: é o uso da língua, segundo os padrões da norma culta. É a ausência 
de erros gramaticais. 

Se o texto estiver retratando personagem ou ambiente de baixo nível cultural, os erros 
gramaticais, adequando-se ao nível cultural, não são erros, constituem qualidade de estilo. 

AULA 1 

Vícios ou Defeitos de Linguagem



Dizer que um texto está bem ou mal escrito depende da análise do contexto. Uma palavra 
grosseira, obscena, quando no contexto de um cortiço, tem a função de retratar a realidade. 
Errado seria colocar na boca de um ignorante expressões características de erudição e cultura 
refinada.

• Obscuridade: diz-se que um texto é obscuro quando está escrito em um estilo que 
confunde o leitor. É o contrário de clareza. 
• Prolixidade: uso de muitas palavras e muitos volteios para dizer algo. 
É o uso de mais vocábulos do que o normal para se comunicar. É o antônimo de concisão. 
• Solecismo: são erros de construção sintática. São erros de regência, concordância e 
colocação.
* Regência: Ele assistiu o jogo. (assistiu ao jogo é o certo) 
* Concordância: Faltou na festa os pais. (Faltaram na festa os pais é o certo). 
* Colocação: Disse que amava-me. (que me amava é o certo) 

AULA 3 

Vícios ou Defeitos de Linguagem  

Barbarismo 

É o uso de palavra estrangeira. Outro nome que se dá ao barbarismo é estrangeirismo. 

Os estrangeirismos ou barbarismos subdividem-se segundo a língua de origem. 

* Galicismo ou Francesismo (expressão típica do Francês) 
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* Anglicismo (expressão típica do Inglês) 



www.vestcon.com.br/cursos Prof. Ernani Pimentel 

* Italianismo (expressão típica do Italiano) 
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Também são barbarismos (atitude de estrangeiro, de quem não conhece 
a nossa língua): 
* Erros de Pronúncia:

* Erros de Grafia:

* Erros de Morfologia: 



* Erros de Semântica: 

Erros de Ambigüidade ou Anfibologia: duplo sentido 

Exercício comentado 
Resolva, em uma folha de papel, os exercícios que se seguem, em seguida,  assista à explicação do professor na vídeo-aula. 
1. Coloque nos parênteses os vícios de linguagem detectados. 
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1.Nossa indústria não recebe subsídio.   
(                              ) 
2. Ainda me mudo para uma bela chácra. Trata-se de melhoria tão sensível, que é quase   
imperceptível.  
(                              ) 
3.João disse a José que iria com a sua irmã.   
(                              ) 
4. Constitui um elo de ligação entre as casas. 
(                              ) 
5. Essas pessoas, como as concebo, são bastante      interessantes. 
(                              ) 
6. Meu tio era almirante da Marinha.  
(                              ) 

• Eco: rima na prosa.
A informação da premiação causou emoção na multidão. 

O erro chamado eco acontece quando a rima não é intencional. 
Na prosa poética podem ser encontradas rimas com finalidade expressiva. 

• Cacofonia ou Cacófato: som desagradável ou significado imprevisto 
que surge a partir da reunião de mais de uma palavra. 

Se eu pudesse, amá-la-ia (a mala ia) 
Amo ela (a moela) 
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• Pleonasmo Vicioso: repetição de uma idéia, por ignorância ou distração. 

“Deu ré para trás. 
“Entrou para dentro. 
“Exportando para fora. 
“Monopólio exclusivo. 
“Hemorragia de sangue. 
“Principal protagonista. 

O pleonasmo pode ser um fator de estilo e, nesse caso se chama pleonasmo estilístico. 

AULA 4 

Função Poética ou Estética 

A ambigüidade é erro nos textos de função referencial ou informativa. 
Assim acontece na linguagem jornalística, nos relatos históricos, científicos, objetivos. Nesses 
textos, quanto mais precisa for a comunicação, maior a clareza.  

Porém, nos textos literários (onde predomina a função poética), a ambigüidade, a 
multiplicidade de significados ou a plurissignificação é um fator de enriquecimento das 
possibilidades interpretativas. Sendo assim, quanto maior a possibilidade de significados, 
maior a riqueza artística. 
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