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Língua Portuguesa 8º Ano  

Atividade para segunda-feira (13 de abril de 2020) – 2 horas-aula. 

 

Conteúdo: Figuras de linguagem  

Explicação e exemplos nas páginas 107, 108 e 109. 

Vídeo de apoio: 
https://www.youtube.com/watch?v=W57e0sdgbCU&list=PLonj8APB8U2jsXG_Yd8UtRFiROTOv

JX8q&index=3  (Acesso em 06-04-2020) 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 13 de abril de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

 

1-) Construa, no caderno de língua portuguesa, dois exemplos de comparação, 

metáfora, metonímia, personificação, antítese, hipérbole, eufemismo e ironia. 

Após construí-los, explique como se dá a aplicação dessas figuras de linguagem 

como foi feito na página 110, número 2. Você poderá basear-se nos exercícios, 

no vídeo assistido na aula passada, ou nos exemplos da explicação das páginas 

107, 108 e 109. Essa tarefa será cobrada por mim quando voltarmos à sala de 

aula. As dúvidas serão sanadas no grupo do oitavo ano. 

https://www.youtube.com/watch?v=W57e0sdgbCU&list=PLonj8APB8U2jsXG_Yd8UtRFiROTOvJX8q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=W57e0sdgbCU&list=PLonj8APB8U2jsXG_Yd8UtRFiROTOvJX8q&index=3


EXEMPLO: 

 Hipérbole –1. Todo mundo disse a ele para não viajar. 

Justificativa: É uma hipérbole, uma vez que apresenta um exagero, pelo fato 

de que é impossível que o mundo inteiro tenha dito a ele para não viajar. 

2. Morro de medo de chuvas fortes. 

Justificativa: É uma hipérbole, uma vez que dificilmente uma pessoa morrerá 

de medo por causa da chuva forte. 

 

a) Comparação: 1. ________________________________________________ 

Justificativa: _____________________________________________________ 

Comparação: 2. __________________________________________________ 

Justificativa: _____________________________________________________ 

b) Metáfora: 1. ___________________________________________________ 

Justificativa: _____________________________________________________ 

Metáfora: 2. _____________________________________________________ 

Justificativa: _____________________________________________________ 

c) Metonímia: 1. __________________________________________________ 

Justificativa: _____________________________________________________ 

Metonímia: 2. ____________________________________________________ 

Justificativa: _____________________________________________________ 

d) Personificação: 1. .___________________________________________ 

Justificativa: _____________________________________________________ 

Personificação: 2. ________________________________________________ 

Justificativa: _____________________________________________________ 

e) Antítese: 1. ___________________________________________________ 

Justificativa: _____________________________________________________ 

Antítese: 2. _____________________________________________________ 

Justificativa: _____________________________________________________ 



f) Hipérbole: 1. ___________________________________________________ 

Justificativa: _____________________________________________________ 

Hipérbole: 2. _____________________________________________________ 

Justificativa: _____________________________________________________ 

g) Eufemismo: 1. _________________________________________________ 

Justificativa: _____________________________________________________ 

Eufemismo: 2. ___________________________________________________ 

Justificativa: _____________________________________________________ 

h) Ironia: 1. __________________________________________________ 

Justificativa: _____________________________________________________ 

Ironia: 2. ____________________________________________________ 

Justificativa: _____________________________________________________ 

 

 

CORREÇÃO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DO DIA 09-04 

Página 110 e 111 

1. a) Sentido conotativo. Sugestão de resposta: João se comove com facilidade. 

b) Sentido conotativo. Sugestão de resposta: Linda era muito gentil, sempre 

sorridente com todos. 

c) Sentido conotativo. Sugestão de resposta: O casal estava muito feliz. 

d) Sentido denotativo. 

2. a) Hipérbole, uma vez que apresenta um exagero, pelo fato de que é 

impossível o “mundo todo” dizer a uma pessoa que ela está errada. 

b) Metonímia, uma vez que houve substituição de um termo por outro. Nesse 

caso, substitui-se “os livros de” pelo autor “Jorge Amado”. 

c) Hipérbole, uma vez que apresenta um exagero, pelo fato de que é muito difícil 

alguém, literalmente, morrer de medo. 

d) Ironia, pois se está querendo dizer exatamente o contrário do que está sendo 

dito. Nesse caso, Igor não aprecia o chefe. 



e) Comparação, uma vez que se compara o canto de Amanda com o de um 

pássaro. 

f) Antítese, uma vez que as palavras empregadas indicam oposição. 

 

3. b 

4. b 

 

 

 


