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EMENTA

Estudos do léxico: lexicologia, lexicografia e terminologia. Fundamentos da lexicologia, tópicos de semântica lexical, 
organização, relações e restrições lexicais.

OBJETIVOS

1) Introduzir o aluno no universo de estudos lexicais.

2) Diferenciar modos de estudo e abordagem do léxico.

3) Possibilitar reflexões acerca das diferentes regras de organização e relação entre itens lexicais, bem como das restrições 
impostas pelo sistema na seleção desses itens.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1) Fundamentos da lexicologia

2) Unidade léxica, léxico x vocabulário, definição de palavra, segmentação de unidades léxicas, lexema e lexia, 
categorização léxica, significado/semântica, estruturação e expansão do léxico.

3) Tópicos de semântica lexical: ambiguidade, antonímia, sinonímia, homonímia, hiponímia, hiperonímia, meronímia, 
campos lexicais, polissemia e motivação icônica.

4) Variações sincrônica, diacrônica, diafásica, diamésica, diatópica, diastrática e de registro.

5) Diferentes formas de trabalho com o léxico em algumas abordagens da Linguística.

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas e dialogadas, debates e aulas práticas de análise linguística

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Prova I em grupo: 20 pontos

Prova II individual: 30 pontos

Prova III em grupo: 20 pontos

Prova IV individual: 30 pontos

Após as três etapas de avaliação, será aplicada uma prova substitutiva (individual) que versará sobre todo o conteúdo

ministrado durante o semestre e valerá 100 pontos. Essa avaliação tem como objetivo recuperar as notas das atividades

anteriores e, caso seja maior do que a soma das avaliações aplicadas, passará a contar como nota final do semestre.

Em relação  à  segunda  chamada de  avaliação,  serão  seguidos  os  critérios  estabelecidos  na  Seção  VII  -  Da  Segunda

Chamada de Avaliação - constante na resolução N. 012, de 4 de abril de 2018.
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