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Figuras de Linguagem
EUFEMISMO
O eufemismo é uma figura de linguagem que caracteriza-se pela substituição de
palavras ou expressões com o objetivo de suavizar a mensagem, torná-la menos
chocante. Termos rudes são trocados por palavras mais brandas, permitindo falar de
coisas desagradáveis de uma forma melhor, embora o sentido essencial permaneça
inalterado.
O eufemismo é bastante empregado quando se fala sobre morte, por exemplo. As
dezenas de expressões que usamos para nos referirmos ao fenômeno da morte
revelam o quanto o assunto é incômodo.
Por se tratar de uma substituição de termos, o eufemismo também pode ser admitido
como um tipo de perífrase.

Exemplos de eufemismo:
A testemunha faltou com a verdade.


A expressão “faltou com a verdade” está aí substituindo o verbo “mentiu”.
Era uma moça de inteligência bastante limitada.



O uso da expressão “inteligência bastante limitada” permite dizer de uma forma mais
amena que tratava-se uma moça “burra”.
O jovem rapaz partiu desta para melhor.



Para evitar dizer que a pessoa morreu, foi usada a expressão “partiu desta para
melhor”. Entre os muitos outros eufemismos para a morte, estão os termos “falecer”,
“partir” e “descansar”.
Disponível em: https://www.figurasdelinguagem.com/eufemismo/

Com base no exposto a cima responda a questão a seguir :

1) O eufemismo está presente nos seguintes fragmentos, exceto:
a) "A mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer." Mario Quintana.
b) “Não chorem! que não morreu!/ Era um anjinho do céu/ Que um outro anjinho
chamou!/ Era uma luz peregrina,/ Era uma estrela divina/ Que ao firmamento voou!”.
Álvares de Azevedo.
c) “Na chuva de cores/ da tarde que explode,/ a lagoa brilha./ A lagoa se pinta/ de
todas as cores”. Carlos Drummond de Andrade.
d) “Quando a Indesejada das gentes chegar/ (Não sei se dura ou caroável),/ talvez eu
tenha medo./ Talvez sorria, ou diga:/ - Alô, iniludível!”. Manuel Bandeira.
e) “Os amigos que me restam são de data recente; todos os antigos foram estudar a
geologia dos campos santos.” Machado de Assis.

2) Sobre o eufemismo, estão corretas:
I. Figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra ou expressão cuja
principal intenção é expressar uma ideia com exagero.
II. Figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra ou expressão no lugar
de outra palavra ou expressão considerada desagradável ou chocante.
III. O eufemismo é uma figura de linguagem que, além de ser empregada para
amenizar um discurso cujo conteúdo semântico seja mais “pesado”, também pode ser
utilizada com certa comicidade na intenção do falante, denotando ironias e ideologias
presentes no discurso.
IV. O eufemismo é a figura de linguagem mais adequada quando a intenção do falante
é afirmar o contrário do que se quer dizer.

V. O eufemismo é um importante recurso para a construção de sentidos de um texto,
pois existem situações em que é preciso substituir palavras que, historicamente,
carregam em seu significado conotações negativas.
a) II, III e V.
b) I, II e V.
c) I e IV.
d) III, IV e V.
e) Apenas V.

Bons Estudos!

