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Figuras de Línguagem 

 

São recursos linguísticos que os falantes recorrem para tornar a linguagem mais rica e 

expressiva na fala e na escrita. Esses recursos revelam a sensibilidade de quem os utiliza, 

traduzindo particularidades. As figuras de linguagem exprimem também o pensamento de 

modo original e criativo, exploram o sentido não literal das palavras, realçam sonoridade de 

vocábulos e frases. Elas dão força, ênfase, brilho, cor, beleza e vida a um texto.  

Aqui estão algumas figuras de linguagem, logo vocês aprenderão outras: 

 

 

 

1. Numere as frases de acordo com a figura de linguagem correspondente. 

 (1) Antítese   (2) Híperbole   (3) Metáfora 

 

(   ) A relação dos irmãos era de amor e ódio.  

(   ) Aquele menino é um anjo.  

(   ) A vida e a morte andam lado a lado. 

(   ) Ela demorou um século andando de casa até aqui. 

(   ) Dona Filomena é uma flor.  

(   ) Bonito para alguns, feio para outros. 

(   ) Eu morro de rir quando falo com você! 

(   ) Faça sol ou faça chuva, iremos viajar. 

(   ) Seus olhos são duas jabuticabas. 

(   ) Chorei um oceano de lágrimas vendo a novela. 

(   ) Avisei um milhão de vezes, mas não adiantou. 

(   ) Essa prova foi mamão com açúcar. 

Antítese: emprego de palavras com sentido contrário (antônimas) numa mesma 

frase ou contexto.  

Exemplo: Rir e chorar fazem parte da vida.  

Hipérbole: aumenta exageradamente um fato a fim de chamar atenção, enfatizar, 

destacar algo.  

Exemplo: Já pedi silêncio mil vezes! 

Metáfora: Metáfora é quando uma palavra está sendo empregada fora de seu sentido 

concreto, real, literal. Trata-se de uma comparação subentendida no texto.  

Exemplos: Ângela é uma fera! Agora você está viajando na maionese. 
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