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Palavras Parônimas e Homônimas
Palavras parônimas: são aquelas que têm grafia ou som parecidos, como ratificar e retificar.
Palavras homônimas apresentam igualdade na grafia, no som ou em ambos. A complexidade está
nas palavras com pronúncia igual, mas com escrita diferente, como senso e censo.
Em ambas as classificações a confusão é garantida, o que nos obriga a uma dedicação extra no
estudo de tais palavras. Abaixo, a seleção das principais concorrências e, na sequência, algumas questões
relacionadas ao tema:
acento: sinal gráfico
assento: lugar para sentar-se
acético: relativo ao vinagre
ascético: místico

cheque: ordem de pagamento
xeque: lance de xadrez (xeque-mate); risco, perigo
cocho: lugar em que se põem o alimento para os
animais
coxo: pessoa manca, aquele que manqueja

asséptico: sem germes
colisão: luta, embate, divergência
aferir: conferir, comparar

coalizão: acordo, aliança, coligação

auferir: colher, obter
ante: prefixo que significa antes
anti: prefixo que significa contra
apreçar: avaliar, estimar, pôr o preço
apressar: acelerar, precipitar

comprimento: extensão, tamanho
cumprimento: saudação, execução
concertar: conferir, confrontar uma cópia com o
original para autenticá-la; pactuar
consertar: reparar, recompor

arrear: pôr arreios
arriar: descer, fazer vir abaixo

coser: costurar, unir, aproximar
cozer: cozinhar

caçar: perseguir animais
cassar: anular; tornar nulo ou sem efeito
calção: calças curtas
caução: fiança, garantia

deferência: consideração, acatamento, atenção;
respeito, reverência; complacência
diferença: ausência de semelhanças, diversidade,
disparidade, distinção
deferimento: ato de deferir, anuência, aprovação
diferimento: ato de diferir, adiamento

censo: recenseamento, contagem
senso: raciocínio, juízo claro
cessão: ato de ceder
seção: corte, divisão, departamento
sessão: reunião, espaço de tempo

deferir: atender, conceder, outorgar
diferir: distinguir-se; adiar, retardar
degredado: desterrado, exilado, banido
degradado: estragado, deteriorado, rebaixado,
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descrição: descrever
discrição: discreto, reservado, comedido

mandato: período de missão política, procuração;

descriminar: deixa de ser crime, inocentar
discriminar: distinguir, estabelecer diferença

onde: relaciona-se com palavras que exigem

despercebido: não notado, ignorado
desapercebido: desprovido
destratar: ofender, insultar, desacatar
distratar: desfazer um trato ou contrato
elidir: eliminar, suprimir
ilidir: refutar, rebater
emenda: correção; juntar uma parte na outra
ementa: preâmbulo de lei, síntese do assunto
contido em lei

delegação

preposição EM (estar, ficar, etc.)
aonde: relaciona-se com palavras que exigem
preposição A (ir, chegar, etc.)
perda: forma do substantivo (a perda)
perca: forma do verbo perder (que ele perca)
pleito: questão em juízo, litígio, eleição
preito: homenagem, veneração
preferir: dar primazia, escolher, querer antes;
gostar mais de, ser preferido, ter preferência
preterir: deixar de lado, desprezar, rejeitar,
prescindir, omitir

eminência: excelência
iminência: próximo a acontecer

proeminente: saliente (aspecto físico)
preeminente: nobre, distinto

incipiente: novato, iniciante
insipiente: ignorante, desconhecedor

remir: (ligado a remição) liberar, resgatar, tomar do
poder de outrem

infligir: aplicar a lei, cominar

remitir: (ligado a remissão) perdoar, liberar,

infringir: violar, transgredir

renunciar; remeter; afrouxar

interseção: corte, cruzamento

trás: relaciona com ideia de traseira e forma para

intercessão: ato de interceder, intervir

trás, atrás, detrás, por trás
traz: refere-se ao verbo trazer, sinônimo de levar,

haja: verbo haver (É útil que haja leis)

transportar.

aja: verbo agir (É preciso que ele aja)
tachar: pôr prego; notar defeito em, censurar,
incontinente: sem controle, sem moderação;

criticar, acusar

pessoa imoderada em sensualidade

taxar: regular o preço; tributar; avaliar (positiva ou

incontinenti: imediatamente, sem interrupção

negativamente)

mal: antônimo de bem

viagem: forma do substantivo (a viagem)

mau: antônimo de bom

viajem:verbo conjugado (que eles viajem)

mandado: ordem de autoridade

vultoso: volumoso, vulto grande
vultuoso: vermelho, inchado, atacado de uma
doença chamada vultuosidade
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QUESTÕES
1. (IBADE) As palavras “passarão” (verbo) e “passarão” (pássaro grande) são reconhecidos pela gramática
como HOMÔNIMOS. Dentre as alternativas abaixo, a que NÃO apresenta um par de homônimos é:
a) cesto / sexto.

b) sessão / cessão.

c) cheque / xeque.

d) calda / cauda.

e) deferir / diferir.

2. (IESES) Leia as sentenças a seguir:
I. Há uma sessão histórica acontecendo neste momento no evento.
II. Quando há cessão de direitos, é necessário que se preste muita atenção às entrelinhas.
As palavras cessão e sessão podem ser classificadas como:
a) Homônimas

b) Sinônimas

c) Parônimas

d) Antônimas

3. (FEPESE) Relacione as colunas 1 e 2 abaixo:
Coluna 1

Coluna 2

1. Conserto

( ) recenseamento

2. Concerto

( ) peça musical

3. Ratifico

( ) saudação

4. Retifico

( ) confirmo

5. Censo

( ) reparo

6. Senso

( ) extensão

7. Comprimento

( ) corrijo

8. Cumprimento

( ) prudência

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.
a) 5 • 1 • 8 • 3 • 2 • 7 • 4 • 6

c) 5 • 2 • 8 • 3 • 1 • 7 • 4 • 6

b) 5 • 1 • 8 • 4 • 2 • 7 • 3 • 6

d) 6 • 1 • 7 • 4 • 2 • 8 • 3 • 5

e) 6 • 2 • 8 • 4 • 1 • 7 • 3 • 5

4. (TJ-AP) Indique a alternativa em que as palavras completam, corretamente, os espaços das frases abaixo.
O perigo era __________ . Os portadores de deficiência auditiva não conseguem ________ os sons
com nitidez. Os técnicos do Instituto de Pesos e Medidas ____________ cada uma das balanças dos feirantes.
O governo ditatorial ______________ severos castigos aos participantes das manifestações de protesto.
a) iminente – discriminar – auferiram – infringiu;

c) eminente – discriminar – auferiram – infligiu;

b) eminente – descriminar – aferiram – infligiu;

d) iminente – discriminar – aferiram – infligiu.

5. (IF-MA) Tendo em conta que existem palavras na língua que se assemelham na grafia e na pronúncia, mas
possuem significados diferentes, assinale a alternativa em que a palavra sublinhada foi utilizada
adequadamente (quanto à grafia e sentido), considerando a norma padrão da língua portuguesa.
a) Carina buscou o arroz na dispensa de casa.

d) Ana saudou sua dívida no banco.

b) Ele expiou a vizinha pela fechadura.

e) Mário não cumprimentou os amigos.

c) O livro trás muitas ilustrações.
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6. (CESPE) “Um plano oficial de educação pouco poderia fazer para alterar esse iminente risco de
desintegração.”
Sem prejuízo para o sentido original do texto, o termo “iminente” poderia ser substituído por “elevado”.

7. (ESAF) “Os administradores de sociedades limitadas podem responder solidariamente perante a sociedade
pelo mal desempenho de suas atribuições.”
Há erro no emprego do substantivo mal adjetivando desempenho; o correto é empregar o adjetivo mau.

8. (CESPE) “A iminência de uma crise bancária é capaz de afetar e contaminar todo o sistema econômico.”
A palavra “iminência” está empregada, no texto, com o sentido de proximidade (no que se refere a
intervalo de tempo).

9. (CESPE) “Instituída por Getúlio Vargas para outro Brasil —ainda agrário, com indústria e serviços
incipientes—, a CLT tem sido defendida por sindicatos em nome da ‘preservação dos direitos do trabalhador’.”
A palavra “incipientes” está empregada com o sentido de dependentes de tecnologia estrangeira.”

10. (CIEE) Complete a frase corretamente:
A Câmara de Deputados deliberou _______ para que fosse discutida a _______ da distribuição de
livros didáticos aos alunos do centro universitário.
a) sessão, cessão

b) cessão, sessão

c) sessão, seção

d) cessão, seção

11. (CETREDE) Marque a opção em que a palavra destacada foi utilizada em seu sentido CORRETO.
a) O mandato do deputado foi caçado.
b) O preso ocupava a sela escura.
c) Joana não tem senso de humor
d) O juiz diferiu o pedido de liberdade do réu.
e) É preciso descriminar os votos conscientes e os votos vendidos.

12. (MP-SC) Marque a alternativa em que os termos sublinhados estão corretamente empregados
a) O motorista infligiu as leis do trânsito, e o guarda infringiu-lhe uma multa.
b) A decisão de surtir a loja com vários artigos sortiu o resultado esperado.
c) Esperamos que o povo saiba escolher bem seus representantes, no preito de outubro próximo.
d) O juiz houve por bem diferir o que há muito tempo preiteávamos.
e) Exige-se muito senso de responsabilidade, para realizar um censo geral de um país como o nosso.

13. (MP-RS) Marque a opção em que as palavras não são sinônimas.
a) censo – juízo

c) comprimento – extensão

b) serrar – cortar

d) degradar – rebaixar

e) destratar – insultar
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14. (TJ-SP) Assinale a alternativa correta de acordo com a norma culta da língua.
a) O ponto é a intersecção de duas linhas.
b) As verbas da ação indenizatória serão vultuosas.
c) Assistimos a uma violenta coalizão entre um automóvel e um ônibus.
d) O artigo incerto naquela revista de jurisprudência foi lido por todos nós.

15. (CONSESP) Quanto ao significado das palavras parônimas, assinale a alternativa incorreta.
a) Absolver – perdoar.
b) Costumar – ter por hábito.
c) Cumprimento – saudação.
d) Dispensa – lugar onde se guardam mantimentos.

16. (FGV) “O incidente com o cinegrafista é parte de uma coreografia de violência crescente que se dá por
onde quer que se olhe”.
Nesse segmento do texto ocorre um exemplo de parônimo (palavras de forma semelhante e de
significado diferente): incidente, que não se pode confundir com acidente, pois significam coisas distintas.
Assinale a opção em que houve troca indevida entre parônimos.
a) Os criminosos infringem a lei.
b) Não houve cumprimento da pena pelo criminoso.
c) A violência urbana não passa despercebida.
d) Muitos emigrantes trazem violências aos países receptores.
e) O criminoso foi apenado em 20 anos.

17. (VUNESP) Assinale a alternativa em que a expressão entre parênteses completa, corretamente, as
lacunas das frases.
a) Na próxima __________ do Congresso, será votada uma lei com normas para evitar comportamentos
agressivos no trânsito. (cessão)
b) O motorista foi preso em ___________ delito. (fragrante)
c) Em estado de estresse, os motoristas ficam na __________de perder o controle emocional. (eminência)
d) Os motoristas devem sempre ter bom __________para evitar acidentes. (senso)
e) Num momento de estresse, é preciso agir com muita __________ . (descrição)

18. (FGV) Assinale a frase a seguir em que houve troca indevida entre parônimos.
a) “O Ministério dilatou os prazos anteriormente fixados”.
b) “A quantia vultosa impressionou os juízes do caso”.
c) “O Governo pretende taxar as bebidas importadas”.
d) “O Hospital pretendia oferecer um ambiente totalmente acético”.
e) “Os policiais o prenderam com discrição”.
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19. (FGV) A frase abaixo cuja lacuna deve ser preenchida pela primeira das palavras colocadas entre
parênteses é:
a) O senador declarou que respeitava muito o seu __________. (mandado/mandato);
b) Muitos detalhes do crime passaram __________ . (desapercebidos / despercebidos);
c) O __________ em computação fora trazido dos Estados Unidos. (esperto / experto);
d) Muitos dos acusados tinham receio de terem __________ os seus postos. (caçados / cassados);
e) O automóvel precisava de __________ urgente. (conserto / concerto).

20. (FGV) A frase em que está correto o emprego de um dos parônimos mandado / mandato é:
a) O mandado de senador dura 8 anos.
b) Impetrou mandato de segurança com pedido de liminar.
c) Não tinha mandado de busca para entrar na casa.
d) Todos desejavam que seu mandado de diretor acabasse.
e) O mandato de apreensão não havia sido expedido.

21. (VUNESP) Assinale a alternativa em que o termo destacado está corretamente empregado, conforme os
sentidos do texto.
a) De acordo com o Fundo Monetário Internacional, há uma eminente redução do PIB mundial para 2019.
b) É possível um conflito comercial, já que os EUA podem retificar uma terceira rodada de tarifas à China.
c) Investidores hoje otimistas logo exigirão o comprimento de medidas para que haja resultados concretos.
d) A decisão da Comissão Europeia mostra que a Itália infligiu acordos que visam evitar aumento de juros.
e) A recuperação econômica do Brasil poderá fluir bem, pois o país tem espaço para uma retomada mais forte.

GABARITO
1. E

7. Correto

13. A

19. E

2. A

8. Correto

14. A

20. C

3. C

9. Errado

15. D

21. E

4. D

10. A

16. D

5. E

11. C

17. D

6. Errado

12. E

18. D
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