
 

HORA DE PRATICAR! 
 

FIGURAS DE LINGUAGEM 

 
 

1.  (ADVISE 2009) No enunciado: “Virgílio, traga-me 
uma coca cola bem gelada!”, registra-se uma figura de 
linguagem denominada: 

a) anáfora 
b) personificação 
c) antítese 
d) catacrese 
e) metonímia 

 
2.  (FMU) Quando você afirma que enterrou “no dedo 

um alfinete”, que embarcou “no trem” e que serrou 
“os pés da mesa”, recorre a um tipo de figura de 
linguagem denominada: 

a) metonímia 
b) antítese 
c) paródia 
d) alegoria 
e) catacrese 

 

3. (U. Taubaté) No sintagma: “Uma palavra branca e 
fria”, encontramos a figura denominada: 

a) sinestesia 
b) eufemismo 
c) onomatopeia 
d) antonomásia 
e) catacrese 

 

4. (FAU-Santos) Nos versos:  

“Bomba atômica que aterra 
Pomba atônita da paz 
Pomba tonta, bomba atômica...” 

 
A repetição de determinados elemento fônicos é um 

recurso estilístico denominado: 

a) hiperbibasmo 
b) sinédoque 
c) metonímia 
d) aliteração 
e) metáfora 

 

5. (Maringá) Leia os versos e depois assinale a 
alternativa correta: 

“Amo do nauta o doloroso grito 
Em frágil prancha sobre o mar de horrores, 
Porque meu seio se tornou pedra, 
Porque minh’alma descorou de dores.” (Fagundes 

Varela) 
 

No primeiro verso, há uma figura que se traduz por: 

a) pleonasmo 
b) hipérbato 
c) gradação 
d) anacoluto 
e) anáfora 

 

6. (Cesesp – PE) Leia atentamente os períodos: 

Vários de nós ficamos surpresos. 
Essa gente está furiosa e com medo; por consequência, 

capazes de tudo. 
Tua mãe, não há idade nem desgraça que lhe transforme 

o sorriso. 
Entre elas, alguém estava envergonhada. 

Os períodos acima contêm, respectiva e sucessivamente, 
as seguintes figuras de sintaxe: 

a) Silepse de pessoa, silepse de gênero, 
anacoluto, silepse de número. 

b) Anacoluto, anacoluto, anacoluto, silepse 
de número. 

c) Silepse de número, silepse de pessoa, 
anacoluto, anacoluto. 

d) Silepse de pessoa, silepse de número, 
anacoluto, silepse de gênero. 

e) Silepse de pessoa, anacoluto, silepse de 
gênero, anacoluto. 
 

7. (Inatel) Reconheça e classifique as figuras de 
palavras, de construção e de pensamento: 

 
(   ) “Quando uma lousa cai sobre um cadáver 
mudo”. 
(   ) “Terrível hemorragia de sangue”. 
(   ) “Das idades através”. 
(   ) “Oxalá tenham razão”. 
(   ) “Trejeita, e canta, e ri nervosamente”. 

 
(1) Polissíndeto 
(2) Hipérbato 
(3) Epíteto 
(4) Pleonasmo 
(5) Elipse 
 

A sequência que corresponde à resposta correta é: 

a) 4,3,5,2,1 
b) 3,4,2,1,5 
c) 3,4,2,5,1 
d) 3,4,5,2,1 
e) 1,3,2,5,4 

 
8. (Cescea) Identifique os recursos estilísticos 

empregados no texto: 

“Nem tudo tinham os antigos, nem tudo temos, os 
modernos”. (Machado de Assis) 

a) anáfora – antítese - silepse 
b) metáfora – antítese – elipse 
c) anástrofe – antítese – zeugma 
d) pleonasmo – antítese – silepse 
e) anástrofe – comparação – parábola 

 
9. (Mack) Nos versos abaixo, uma figura se ergue 

graças co conflito de duas visões antagônicas: 

“Saio do hotel com quatro olhos, 
- Dois do presente, 
- Dois do passado.” 

 
Esta figura de linguagem recebe o nome de: 

a) metonímia 
b) catacrese 
c) hipérbole 
d) antítese 
e) hipérbato 

 
 

10. (FUVEST) Identifique a figura de linguagem 
empregada nos versos destacados: 

“No tempo de meu Pai, sob estes galhos, 
Como uma vela fúnebre de cera, 
Chorei bilhões de vezes com a canseira 
De inexorabilíssimos trabalhos!” 



 

 

 

 

a) antítese 
b) anacoluto 
c) hipérbole 
d) litotes 
e) paragoge 

 

11. (FUVEST) A figura de linguagem empregada nos 
versos em destaque é: 

“Quando a Indesejada das gentes chegar 
(Não sei se dura ou caroável) 
Talvez eu tenha medo. 
Talvez sorria, ou diga: 
- Alô, iniludível!” 

a) clímax 
b) eufemismo 
c) sínquise 
d) catacrese 
e) pleonasmo 

 
12. Em cada um dos períodos abaixo ocorre uma 

silepse. Marque a alternativa que classifica 
corretamente cada uma delas. 

“Está uma pessoa ouvindo missa, meia-hora o 
cansa e atormenta e faz romper em murmurações”. 
“E todos assim nos distraímos nesses preparativos”. 
(Aníbal Machado) 
“A multidão vai subindo, subiram, subiram mais”. 
(Murilo Mendes) 

a) silepse de gênero, silepse de número, 
silepse de número. 

b) silepse de pessoa, silepse de número, 
silepse de pessoa. 

c) silepse de gênero, silepse de pessoa, 
silepse de pessoa. 

d) silepse de gênero, silepse de pessoa, 
silepse de número. 

e) silepse de número, silepse de pessoa, 
silepse de gênero. 
 

13.  (UFPR 2015 - C. Gerais) 

Marcha a ré 
 
     Um grupo de ativistas promoverá neste sábado, em 
São Paulo e em outras 200 cidades, a "Marcha da Família 
com Deus", para fazer frente a um "golpe comunista 
marcado para este ano" – a ser dado, segundo eles, pelo 
PT e seus aliados. A passeata será uma reedição da 
"Marcha da Família com Deus pela Liberdade", que, no dia 
19 de março de 1964, protestou contra a "ameaça 
comunista" e contribuiu para a queda do presidente João 
Goulart. 
    É difícil imaginar um "golpe comunista" em que os 
aliados são Sarney, Collor, Maluf, Renan Calheiros e 
outros. Mas, quando se trata dessa turma, tudo é possível. 
A exemplo de 1964, os ativistas vão conclamar os militares 
a tomar o poder, fechar os partidos, varrer a subversão e 
a corrupção e, com tudo saneado, nos devolver o país – 
ou o que sobrar dele. 
    Pessoalmente, acho a pauta até modesta. Eu pediria 
também a volta de Cláudia Cardinale, Stefania Sandrelli e 
Vera Vianna. Dos cigarros Luiz XV e Mistura Fina e dos 
fósforos marca Olho. Da cuba-libre, do hi-fi e da vaca 
preta. Dos LPs do Tamba Trio, do Henry Mancini e do 
Modern Jazz Quartet. Das cuecas samba-canção, ideais 
para um bate-coxa, e dos penteados femininos armados 
com Bom Bril. Do sexo à milanesa (de noite, na praia) e 
das corridas de submarino. Tudo isso era 1964. 
    Do "Correio da Manhã", do pente Flamengo e do 
concretismo. Da Gillette Mono Tech, da pasta d'água e da 
Coca-Cola como bronzeador. Do Toddy em lata, dos 
tróleibus e das bicicletas Monark com pneu balão. Da 
Parker 21, do papel almaço e da goma arábica. Dos 

currículos com latim, francês e canto orfeônico. Tudo isso 
também era 1964. 
    Já os militares que a "Marcha" quer chamar de volta, 
não recomendo. Sob eles, a família se esgarçou, a 
liberdade acabou e, em pouco tempo, o próprio Deus saiu 
de fininho para não se comprometer. 
 

Ruy Castro, www.folha.uol.com.br, 19 de março de 2014. 

 
É correto afirmar que o tom geral que impera no texto 
pode ser resumido pela palavra 

a) indiferença. 
b) metáfora. 
c) ironia. 
d) paródia. 
e) informação. 

 

14. (ENEM) 
Metáfora 

Gilberto Gil 
Uma lata existe para conter algo  
Mas quando o poeta diz: 
"Lata" Pode estar querendo dizer o incontível 
Uma meta existe para ser um alvo  
Mas quando o poeta diz: "Meta" 
Pode estar querendo dizer o inatingível 
Por isso, não se meta a exigir do poeta 
Que determine o conteúdo em sua lata  
Na lata do poeta tudo-nada cabe  
Pois ao poeta cabe fazer 
Com que na lata venha caber  
O incabível 
Deixe a meta do poeta, não discuta  
Deixe a sua meta fora da disputa  
Meta dentro e fora, lata absoluta  
Deixe-a simplesmente metáfora. 
Disponível em: http://www.letras.terra.com.br. Acesso em: 5 fev. 
2009. 
 
A metáfora é a figura de linguagem identificada pela 
comparação subjetiva, pela semelhança ou analogia 
entre elementos. O texto de Gilberto Gil brinca com 
a linguagem remetendo-nos a essa conhecida 
figura. O trecho em que se identifica a metáfora é: 
 
a) “Uma lata existe para conter algo”. 
b) “Mas quando o poeta diz: ’Lata’”. 
c) “Uma meta existe para ser um alvo”. 
d) “Por isso não se meta a exigir do poeta”. 
e) “Que determine o conteúdo em sua lata”. 
 

15. (ENEM) 
TEXTO I 

Onde está a honestidade? 

Você tem palacete reluzente 
Tem joias e criados à vontade 
Sem ter nenhuma herança ou parente 
Só anda de automóvel na cidade… 
E o povo pergunta com maldade: 
Onde está a honestidade? 
Onde está a honestidade? 
O seu dinheiro nasce de repente 
E embora não se saiba se é verdade 
Você acha nas ruas diariamente 
Anéis, dinheiro e felicidade… 
Vassoura dos salões da sociedade 
Que varre o que encontrar em sua frente 
Promove festivais de caridade 
Em nome de qualquer defunto ausente… 
 
ROSA, N. Disponível em: http://www.mpbnet.com.br. Acesso em: abr. 
2010. 
 
TEXTO II 

Um vulto da história da música popular brasileira, 
reconhecido nacionalmente, é Noel Rosa. Ele 



 

 

 

nasceu em 1910, no Rio de Janeiro; portanto, se 
estivesse vivo, estaria completando 100 anos. Mas 
faleceu aos 26 anos de idade, vítima de tuberculose, 
deixando um acervo de grande valor para o 
patrimônio cultural brasileiro. Muitas de suas letras 
representam a sociedade contemporânea, como se 
tivessem sido escritas no século XXI. 
 
Disponível em: http://www.mpbnet.com.br. Acesso em: abr. 2010. 

Um texto pertencente ao patrimônio literário-cultural 
brasileiro é atualizável, na medida em que ele se 
refere a valores e situações de um povo. A 
atualidade da canção Onde está a honestidade?, de 
Noel Rosa, evidencia-se por meio 
 
a) da ironia, ao se referir ao enriquecimento de 
origem duvidosa de alguns. 
b) da crítica aos ricos que possuem joias, mas não 
têm herança. 
c) da maldade do povo a perguntar sobre a 
honestidade. 
d) do privilégio de alguns em clamar pela 
honestidade. 
e) da insistência em promover eventos beneficentes. 

 

16.  
I - DENTRO DA NOITE 
(Manuel Bandeira) 
Dentro da noite a vida canta 
E esgarça névoas ao luar... 
Fosco minguante o vale encanta. 
Morreu pecando alguma santa... 
A água não para de chorar. [...] 

 
II - SONHO BRANCO 
(Cruz e Sousa) 
De linho e rosas brancas vais vestido, 
Sonho virgem que cantas no meu peito!... 
És do Luar o claro deus eleito, 
Das estrelas puríssimas nascido. [...] 
 
Após atenciosa leitura dos textos acima (textos de 
séculos diferentes: o primeiro, do início do século 
XX; o segundo, do final do século XIX), 
considerando a falta de semelhança entre eles, 
identifique uma figura de linguagem comum. 
 
a) Paradoxo 
b) Catacrese 
c) Sinestesia 
d) Hipérbole 
e) prosopopeia 
 

17.  
1 Triste Bahia! Oh quão dessemelhante 
2 Estás, e estou do nosso antigo estado! 
3 Pobre te vejo a ti, tu a mi empenhado, 
4 Rica te vejo eu já, tu a mi abundante. 
5 A ti trocou-te a máquina mercante, 
6 Que em tua larga barra tem entrado, 
7 A mim foi-me trocando, e tem trocado 
8 Tanto negócio, e tanto negociante. 
9 Deste em dar tanto açúcar excelente 
10 Pelas drogas inúteis, que abelhuda 
11 Simples aceitas do sagaz Brichote. 
12 Oh se quisera Deus, que de repente 
13 Um dia amanheceras tão sisuda 
14 Que fora de algodão o teu capote! 

(MATOS, Gregório de. Poesias selecionadas. 3. ed. São Paulo: FTD, 1998. 
p. 141.) 
 
Sobre figuras de linguagem no poema, considere as 
afirmativas a seguir. 
I. A descrição do eu lírico e da Bahia configura uma 
antítese entre o estado antigo e o atual de ambos. 
II. A antítese é verificada na oposição entre as 

expressões “máquina mercante” e “drogas inúteis”, 
embora ambas se refiram à Bahia. 
III. Os versos 3 e 4 são exemplos do papel relevante da 
gradação no conjunto do poema, pois enumeram estados 
de espírito do eu lírico. 
IV. Os versos “Um dia amanheceras tão sisuda / Que 
fora de algodão o teu capote!” configuram exemplos de 
personificação e metáfora, respectivamente. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
b) Somente as afirmativas II e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas 

 

18. (ENEM) 
Aquarela 
O corpo no cavalete 
é um pássaro que agoniza 
exausto do próprio grito. 
As vísceras vasculhadas 
principiam a contagem 
regressiva. 
No assoalho o sangue 
se decompõe em matizes 
que a brisa beija e balança: 
o verde - de nossas matas 
o amarelo - de nosso ouro 
o azul - de nosso céu 
o branco o negro o negro 
 
CACASO. In: HOLLANDA, H. B (Org.). 26 poetas hoje. Rio de 
Janeiro: Aeroplano, 2007. 

Situado na vigência do Regime Militar que governou 
o Brasil, na década de 1970, o poema de Cacaso 
edifica uma forma de resistência e protesto a esse 
período, metaforizando  
 
a) as artes plásticas, deturpadas pela repressão e 
censura. 
b) a natureza brasileira, agonizante como um 
pássaro enjaulado. 
c) o nacionalismo romântico, silenciado pela 
perplexidade com a Ditadura. 
d) o emblema nacional, transfigurado pelas marcas 
do medo e da violência. 
e) as riquezas da terra, espoliadas durante o 
aparelhamento do poder armado. 
 

19. (ENEM) 

             
     

Disponível em: www.portaldapropaganda.com.br. Acesso em: 29. out. 
2013 (adaptado). 

 
Os meios de comunicação podem contribuir para a 
resolução de problemas sociais, entre os quais o da 
violência sexual infantil. Nesse sentido, a 
propaganda usa a metáfora do pesadelo para 
a) informar crianças vítimas de abuso sexual sobre 
os perigos essa prática, contribuindo para erradicá-
la. 
b) denunciar ocorrências de abuso sexual contra 
meninas, com o objetivo de colocar criminosos na 
cadeia. 



 

 

 

c) dar a devida dimensão do que é o abuso sexual 
para uma criança, enfatizando a importância da 
denúncia. 
d) destacar que a violência sexual infantil predomina 
durante a noite, o que requer maior cuidado dos 
responsáveis nesse período. 
e) chamar a atenção para o fato de o abuso infantil 
ocorrer durante o sono, sendo confundido por 
algumas crianças com um pesadelo. 

 

20. (ENEM) 

Aquele bêbado 
— Juro nunca mais beber — e fez o sinal da cruz com os 
indicadores. Acrescentou: — Álcool. 
O mais ele achou que podia beber. Bebia paisagens, 
músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. 
Tomou um pileque de Segall. Nos fins de semana, 
embebedava-se de Índia Reclinada, de Celso Antônio. 
— Curou-se 100% do vício — comentavam os amigos. 
Só ele sabia que andava mais bêbado que um gambá. 
Morreu de etilismo abstrato, no meio de uma carraspana 
de pôr do sol no Leblon, e seu féretro ostentava inúmeras 
coroas de ex-alcoólatras anônimos. 

 
ANDRADE, C. D. Contos plausíveis. Rio de Janeiro: Record, 1991. 

 
A causa mortis do personagem, expressa no último 
parágrafo, adquire um efeito irônico no texto porque, ao 
longo da narrativa, ocorre uma 
 
a) metaforização do sentido literal do verbo “beber”. 
b) aproximação exagerada da estética abstracionista. 
c) apresentação gradativa da coloquialidade da 
linguagem. 
d) exploração hiperbólica da expressão “inúmeras 
coroas”. 
e) citação aleatória de nomes de diferentes artistas. 

 


