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Leia o poema abaixo de Gilberto Gil e em seguida faça o que 

se pede: 

Metáfora 
Uma lata existe para conter algo, 

Mas quando o poeta diz: "Lata" 

Pode estar querendo dizer o incontável 

 

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. 

 

A metáfora é a figura de linguagem identificada pela 

comparação subjetiva, pela semelhança. 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". 

 

Leia o poema abaixo e faça o que se pede: 

A namorada 
Manoel de Barros 

Havia um muro alto entre nossas casas. 

Difícil de mandar recado para ela. 

Não havia e-mail. 

O pai era uma onça. 

A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por 

um cordão 

E pinchava a pedra no quintal da casa dela. 

Se a namorada respondesse pela mesma pedra 

Era uma glória! 

Mas por vezes o bilhete enganchava nos galhos da goiabeira 

E então era agonia. 

No tempo do onça era assim. 
Texto extraído do livro "Tratado geral das grandezas do ínfimo", 

Editora Record - Rio de Janeiro, 2001, pág. 17. 

 

a) No trecho “O pai era uma onça” qual a figura de 

linguagem empregada? 

 

 

Leia o trecho da música “Construção” de Chico Buarque e 

responda à questão: 
[...] Amou daquela vez como se fosse a última 

Beijou sua mulher como se fosse a última 

E cada filho seu como se fosse o único 

E atravessou a rua com seu passo tímido 

Subiu a construção como se fosse máquina  

[...]  

 

Qual a figura de linguagem presente no trecho acima? 

A  Metonímia 

B  Eufemismo 

C  Hipérbole 

D  Ironia 

E  Comparação 

 

Observe a tirinha abaixo e responda às questões: 

 
 

a) O sentido da tirinha é construído se dá a partir da 

utilização de duas palavras diferentes que acompanham 

o substantivo “cachorro”. Quais são essas palavras? 

b) Qual a classificação morfológica dessas palavras? 

c)  Qual o sentido da fala do 1° quadrinho quando a garota 

diz “um cachorro”? 

d) Qual o sentido da fala de Snoppy quando ele rebate a 

menina dizendo “o cachorro”?  

 

 

 

 

 

 

 

 
GABARITO:  

1- C 

2- A figura de linguagem empregada é a metáfora. 

3- E 

4- a) As palavras são “um” e “o”. 

b) São classificadas como artigos. 

c) O sentido é de que é um cachorro qualquer, que ela não 

conhece. 

d) Ele diz que não é qualquer cachorro desconhecido, mas sim um 

em particular, conhecido, único.  
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