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A semântica estuda a 
significação das 
palavras, expressões e 
enunciados nos textos 
orais e escritos. 



 



 



 

SEMÂNTICA: PARTE I 

1)sinonímia; 

2)antonímia; 

3)homonímia; 

4)paronímia. 



 



 



 

POBRE ALEGRIA DE RICO 

EQUIVALÊNCIA DE SENTIDO 



 



 

1. O papa João Paulo II disse ontem, dia de seu 77º aniversário, que seu desejo  
2. é "ser melhor". ................. reuniu-se na igreja romana de Ant'Attanasio com  
3. um grupo de crianças, uma das quais disse: "No dia do meu aniversário 
4. minha mãe sempre pergunta o queeu quero.E você, o que quer? .................  
5. respondeu: "Ser melhor". Outro menino perguntou a ..................... que  
6. presente gostaria de ganhar neste dia especial. "A presença das crianças me  
7. basta", respondeu ............................ . Em seus aniversários, ...............  
8. costuma compartilhar um grande bolo, preparado por irmã Germana, sua  
9. cozinheira polonesa, com seus maiores amigos, mas não sopra as velinhas,  
10. pois este gesto não faz parte das tradições de seu país, a Polônia. Os  
11. convidados mais freqüentes a compartilhar nesse dia a mesa com................  
12. no Vaticano são o cardeal polonês André Marie Deskur e o engenheiro  
13. Jerzy Kluger, um amigo judeu polonês de colégio. Com a chegada da  
14. primavera, .............. parece mais disposto. .............. deve visitar o Brasil na  
15. primeira quinzena de outubro.  



 

 O papa João Paulo II disse ontem, dia de seu 77º aniversário, que seu desejo  
 é "ser melhor".O aniversariante reuniu-se na igreja romana de Ant'Attanasio 
com um grupo de crianças, uma das quais disse: "No dia do meu aniversário 
minha mãe sempre pergunta o que eu quero.E você, o que quer? O Pontífice  
respondeu: "Ser melhor". Outro menino perguntou a João Paulo II que  
presente gostaria de ganhar neste dia especial. "A presença das crianças me  
basta", respondeu o Sumo Pontífice . Em seus aniversários, o Santo Padre  
costuma compartilhar um grande bolo, preparado por irmã Germana, sua  
cozinheira polonesa, com seus maiores amigos, mas não sopra as velinhas,  
pois este gesto não faz parte das tradições de seu país, a Polônia. Os  
convidados mais frequentes a compartilhar nesse dia a mesa com o Papa 
no Vaticano são o cardeal polonês André Marie Deskur e o engenheiro  
Jerzy Kluger, um amigo judeu polonês de colégio. Com a chegada da  
primavera, nosso grande Cardeal parece mais disposto. Ele deve visitar o Brasil 
na  
primeira quinzena de outubro.  



 



TOME CUIDADO! 

Na tabela abaixo, em quais contextos “vantagens” e 
“privilégios” funcionam como sinônimos? 

O vereador foi acusado de 
usar o cargo para obter 
privilégios pessoais. 

A vantagem do atleta 
queniano sobre os demais foi 
notável. 

O vereador foi acusado de 
usar o cargo para obter 
vantagens  pessoais. 

Tivemos o privilégio de ter 
uma grande aula de língua 
portuguesa com o professor 
Eduardo. 



 

 

Estou pensando em ir à feira e 

comprar  muitas frutas:  maçã, 

banana, laranja, limão e, é claro, 

melancia. 



 FRUTAS 

maçã, banana, 

laranja, limão e 

melancia. 



 

HIPERÔNIMO: vocábulo que 
tem sentido mais 
GENERALIZANTE, possuem 
CAMPO SEMÂNTICO formado 
por palavras HIPÔNIMAS. 

HIPÔNIMO: vocábulo que 
tem sentido mais RESTRITO, 
pertencem ao CAMPO 
SEMÂNTICO de um 
HIPERÔNIMO. 



 



 



 

LUZ ESCURIDÃO 

OPOSIÇÃO PORQUE HÁ 
RELAÇÃO DE SENTIDO 



 

Não existiria som 
Se não houvesse o 
silêncio 
Não haveria luz 
Se não fosse a 
escuridão 
A vida é mesmo assim, 
Dia e noite, não e 
sim... 

Eu te amo calado, 
Como quem ouve uma 
sinfonia 
De silêncios e de luz. 
Nós somos medo e 
desejo, 
Somos feitos de silêncio 
e sons, 
Tem certas coisas que eu 
não sei dizer... 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


