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HOMÔNIMOS: palavras com grafia e/ou som idênticos, mas com significados diferentes. 
Exemplo: Vou prender o cartaz com uma tacha/ Vou pagar a taxa de imposto.  
O home correu muito para chegar ao banco, por isso sentou no banco para descansar.  
PARÔNIMOS: palavras com grafia e som parecidos, mas com significados diferentes. 
Exemplo: O acusado fez a descrição dos fatos com muita discrição.  

 

1. Coloque (1) se as palavras destacadas forem homônimas e (2) se forem parônimas: 

 

a. (   ) Os remédios são eficazes, todos os exames comprovaram que já estou são.  

b. (   ) Aquele cavalheiro é um bom cavaleiro.  

c. (   ) Mesmo estando sem vontade de sair, saí e gastei cem reais.  

d. (   ) Apesar da fila comprida, a tarefa foi cumprida no prazo estabelecido.  

e. (   ) Seca aumenta no Brasil. Lagoa seca e preocupa agricultores. 

f. (   ) Por receber um mandado de prisão, o presidente teve de interromper o seu 

mandato.  

 

2. Escreva o lado a palavra adequada ao contexto das frases a seguir. Caso sinta necessidade, 

consulte um dicionário físico ou virtual:  

O jornalista não pôs o acento/assento na palavra correta.  

O tapeceiro reformou o acento/assento da cadeira.  

Tivemos que apertar o passo/paço para chegar antes da chuva.  

Aquela menina monta sem sela/cela.  

É o carcereiro que abre e fecha a sela/cela.  

A orquestra fará um conserto/concerto musical.  

Aquele homem tem bom censo/senso.  

É proibido cassar/caçar animais em extinção.   

 

3. Complete as frases com uma das palavras do quadro abaixo: 

OSSO- OUÇO- TRÁFICO- TRÁFEGO- COMPRIMENTO-CUMPRIMENTO 

a. Qual o ____________________ de um campo de futebol? 
b. O _______________ fluía normalmente na principal avenida da cidade. 
c. A expressão “_________ duro de roer” significa “coisa difícil de realizar” 
d. O _______________ de drogas é crime. 
e. Eu não ____________muito bem. Pode falar mais alto? 
f. Acima de tudo, para o meu pai, estava o _________________ da lei.  


