As interjeições são palavras invariáveis proferidas de forma espontânea, que exprimem
estados emocionais, sensações e sentimentos. São recursos expressivos do interlocutor,
na medida em que, dispensam estruturas linguísticas mais elaboradas.
Locuções interjetivas são várias palavras que funcionam como uma interjeição : Ora
bolas!, Quem me dera!, Virgem Maria!, Meu Deus!, Ó da casa!, Ai de mim!, Valha-me
Deus!, Graças a Deus!, Alto lá!, Muito bem!, Cruzes canhoto! Silêncio! Nossa! Ah! Ui! Ai!
Socorro! Bravo! Oba! Hum! Viva! Puxa! Ufa! Valeu!

É de notar que uma mesma interjeição ou locução interjetiva pode expressar sentimentos
ou estados de espírito diferentes. A entoação e o contexto são os elementos decisivos à
sua diferenciação.
As interjeições podem ser classificadas de acordo com o sentimento que traduzem. Eis
alguns exemplos de interjeições para cada emoção, sentimento ou estado de espírito:
Alegria:
viva!, oh!, ah!, uhu!, eh!,
que bom!, boa! oba!

Estímulo:
ânimo!, eia!, adiante!,
avante!, coragem!,
firme!, força!, upa!,
vamos!

Agradecimento:
graças a Deus!,
obrigado!, obrigada!,
agradecido! grato!

Pedido de ajuda:
socorro! Quem me
acode? Ó da guarda!

Aplauso:
bis!, bem!, bravo!, viva!,
boa!, isso!, apoiado!,
hurra!, parabéns!, muito
bem! força!

Desagrado
bolas!, irra!, mau, mau!
que chatice!, que maçada!
Ora bolas!, Macacos me
mordam!,

Espanto:
eh! eh, pá! ena, pá!,
meu Deus!, virgem!,
uai!, chiça!, oh!, poxa!,
caramba!, xi!, quê!,
nossa!, opa!, quem
diria!, epa!;

Admiração:
uau!, caramba!, ah!,
céus!, chi!, oh!, uh!, ué!,
puxa!, gente!, uai!,
horra!, nossa! Puxa
vida!

Aprovação:
Claro!, Sim!, Pois não!,
Tá!, Hã-hã!;

Alívio
ah!, ufa!, uf!, ainda bem!,
arre!

Dor:
ai! ui! ai de mim! valhame Deus! não aguento
mais!

Impaciência:
hum!, hem!, raios!,
diabo!, puxa!, pô!

Saudação despedida:
olá!, ora viva!, alô!, oi!,
adeus!, salve!, viva! hei!
adeus! até logo!, tchau!

Silêncio:
psiu!, silêncio!, psit!, alto!
caluda! basta! chega!
quietos! bico fechado!

Afugentamento:
arreda!, sai!, fora!, xô!,
toca!, passa!, roda!,
rua!, xô pra lá, safa!

Desejo:
oxalá!, queira Deus!, oh!,
pudera, pudera! se Deus
quiser! Quem me dera!

Medo:
credo!, cruzes!, que
medo!, uh!, ui!, socorro!

Advertência:
alerta!, cuidado!, alto lá!,
calma!, olha!, atenção!,
fogo!, cautela! devagar!,

Repulsa:
basta!, para!, abaixo!,
essa agora!, chega!

Desculpa:
perdão! perdoa-me (me
perdoa!)!

As interjeições podem sofrer variação em grau (oizinho, bravíssimo, até loguinho).

Preencha as lacunas com as interjeições apropriadas seguintes, tendo em
conta que só pode utilizar cada uma, apenas uma vez: cuidado, bis, abaixo,
calma, ora viva, bravo, caramba, uf, apre silêncio, alto lá, basta, oi, que
bom, coragem, xô, oxalá, bravo, ora bolas, que chatice, quem me dera.

Interjeições

Escreva três frases em que empregue uma interjeição em cada uma.

Frase 1
Frase 2
Frase 3

Pela semelhança que apresentam as interjeições e as onomatopeias há que distingui-las:
as interjeições pertencem a uma das dez categorias gramaticais, enquanto as
onomatopeias são figuras de linguagem, que reproduzem sons: gritos, vozes de animais,
sons da natureza, barulho de máquinas, o timbre da voz humana, etc, e são geralmente
usadas em banda desenhada:
Click! Tic tac! Glub glub glub! Grrrrr! Muuuu! Soc! Trim, trim, trim!
Eis uma lista de Onomatopeias mais conhecidas

Ai! – dor ou grito emoção
Ai, ai... – lamentação
Ah! – grito
Ah ah ah!– riso
Argh! – som de nojo ou repulsa.
Ão ão! – cão grande ladrando
Atchim! – espirro
Áuuuuu - uivar do lobo
Bip!- Som de máquina, robot
Buáá! – choro

Bumba – imitação de pancada sem estrondo
Clap! – palmas
Cááá cárá cá – cacarejar da galinha
Cábuuum – detonar da bomba
Cá pum – efeito de algo ou pessoa a cair
Chuác - Beijo
Crrác crrác ! - vozear da gralha e do papagaio.
crás! – batida de objetos metálicos
Cri Cri Cri ! – grilar do grilo
Có coró cóóó – cantar ou cocorocó do galo.
Crrrr – Rangido
Ding Dong! – som da campainha de dois tempos ou dos relógios
Glu gluuu gluuu ! – gorgolejar do peru
Gri gri gri ! – fretenir da andorinha, do grilo e da cigarra
Grrr! – Grunhido ameaçador
Mééé – balido da ovelha
Miau! – miado
Muuu – mugir(boi, vaca, etc)
Nhéque – rangido
Oops! – espanto; medo; surpresa
Pás! – imitação de pancada seca, ou forte na madeira
Pi Piii ! – Buzina
Plim plão – badalar do relógio de pêndulo
Plim plim – Som das moedas a bater umas nas outras
Pumba – imitação de pancada com estrondo, repetindo é dar pancada/porrada
Pam! – tiro seco
Pum! – tiro estrondoso
Quá Quá quá ! – grasnar do pato
Ronrom - ronronar do gato
Rrrrr - Rosnar dos canídeos
Ssssss - sibilar da cobra e de alguns insetos
Shhhhh! – Pedido silencioso para se fazer silêncio
shiu! / Chiú! – Pedido imperativo para se fazer Silêncio
Splash – mergulho
Tique-taque! – relógio
Toque – imitação de pancada seca na madeira
Trim triim ! – som da campainha da porta ou dos telefones analógicos antigos
Trriim ! – telefones analógicos antigos, das campainhas
Ui ! - grito breve de dor quando alguém é picado
Veee /Vvvv - lufar do vento
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