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SINÔNIMOS, ANTÔNIMOS E PARÔNIMOS 

SINÔNIMOS 

São palavras que apresentam, entre si, o mesmo 
significado. 
triste = melancólico. 
resgatar = recuperar 
maciço = compacto 

ratificar = confirmar 
digno = decente, honesto 
reminiscências = lembranças 
insipiente = ignorante. 
 

ANTÔNIMOS 

São palavras que apresentam, entre si, sentidos opostos, 
contrários. bom x mau bem x mal condenar x absolver 
simplificar x complicar 
  

PARÔNIMOS 

São palavras de significação diferente, mas de forma 

parecida, semelhante. retificar e ratificar; 
emergir e imergir. 
  
Eis uma lista com alguns homônimos e parônimos: 
acender = atear fogo 
ascender = subir 
acerca de = a respeito de, sobre 
cerca de = aproximadamente 
há cerca de = faz aproximadamente, existe 
aproximadamente, acontece aproximadamente 
afim = semelhante, com afinidade 
a fim de = com a finalidade de 

amoral = indiferente à moral 
imoral = contra a moral, libertino, devasso 
apreçar = marcar o preço 
apressar = acelerar 
arrear = pôr arreios 
arriar = abaixar 
bucho = estômago de ruminantes 
buxo = arbusto ornamental 
caçar = abater a caça 
cassar = anular 
cela = aposento 
sela = arreio 

censo = recenseamento 
senso = juízo 
cessão = ato de doar 
seção ou secção = corte, divisão 
sessão = reunião 
chá = bebida 
xá = título de soberano no Oriente 
chalé = casa campestre 
xale = cobertura para os ombros 
cheque = ordem de pagamento 
xeque = lance do jogo de xadrez, contratempo 

comprimento = extensão 
cumprimento = saudação 
concertar = harmonizar, combinar 
consertar = remendar, reparar 
conjetura = suposição, hipótese 
conjuntura = situação, circunstância 
coser = costurar 
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cozer = cozinhar 
deferir = conceder 
diferir = adiar 
descrição = representação 
discrição = ato de ser discreto 

descriminar = inocentar 
discriminar = diferençar, distinguir 
despensa = compartimento 
dispensa = desobrigação 
despercebido = sem atenção, desatento 
desapercebido = desprevenido 
discente = relativo a alunos 
docente = relativo a professores 
emergir = vir à tona 
imergir = mergulhar 
emigrante = o que sai 
imigrante = o que entra 

eminente = nobre, alto, excelente 
iminente = prestes a acontecer 
esperto = ativo, inteligente, vivo 
experto = perito, entendido 
espiar = olhar sorrateiramente 
expiar = sofrer pena ou castigo 
estada = permanência de pessoa 
estadia = permanência de veículo 
flagrante = evidente 
fragrante = aromático 
fúsil = que se pode fundir 
fuzil = carabina 

fusível = resistência de fusibilidade calibrada 
incerto = duvidoso 
inserto = inserido, incluso 
incipiente = iniciante 
insipiente = ignorante 
indefesso = incansável 
indefeso = sem defesa 
infligir = aplicar pena ou castigo 
infringir = transgredir, violar, desrespeitar 
intemerato = puro, íntegro, incorrupto 
intimorato = destemido, valente, corajoso 

intercessão = súplica, rogo 
interse(c)ção = ponto de encontro de duas linhas 
laço = laçada 
lasso = cansado, frouxo 
ratificar = confirmar 
retificar = corrigir 
soar = produzir som 
suar = transpirar 
sortir = abastecer 
surtir = originar 
sustar = suspender 
suster = sustentar 

tacha = brocha, pequeno prego 
taxa = tributo 
tachar = censurar, notar defeito em 
taxar = estabelecer o preço 
vultoso = volumoso 
vultuoso = atacado de vultuosidade (congestão na face) 
  
 
 
 
EXERCÍCIOS 

 

1)  Assinale a alternativa cujas palavras substituem 
adequadamente as palavras e expressões destacadas 
abaixo: 
Passou-me sem atenção que a sua intenção 
era estabelecer uma diferença entre os ignorantes e 

os valentes, corajosos. 
a)   desapercebido - descriminar - incipientes - 
intemeratos. 
b)  despercebido - discriminar - insipientes - intimoratos. 
c)   despercebido - discriminar - insipientes - 
intemeratos. 
D) desapercebido - descriminar - insipientes - 
intemeratos. 
e) despercebido - discriminar - incipientes - intimoratos. 
 
2) O apaixonado rapaz ficou extático diante da beleza 
da noiva. 

A palavra destacada é sinônima de: 
a)   imóvel 
b)  admirado 
c)   firme 
d)  sem respirar 
e)   indiferente 
 
3) Indique a alternativa errada: 
a)  As pessoas mal-educadas, sempre se dão mal com os 
outros. 
b)  Os meus ensinamentos foram mal interpretados. 
c)  Vivi maus momentos, naquela época. 

d)  Temos que esclarecer os mau-entendidos. 
e)  Os homens maus sempre prejudicam os bons. 
 
4) Os sinônimos de exilado, assustado, sustentar e 
expulsão são, respectivamente: 
a)   degredado, espavorido, suster e proscrição. 
b)  degradado, esbaforido, sustar e prescrição. 
c)   degredado, espavorido, sustar e proscrição. 
d)  degradado, esbaforido, sustar e proscrição. 
e)   degradado, espavorido, suster e prescrição. 
 

5) Trate de arrumar o aparelho que você quebrou 
e costurar a roupa que você rasgou, do contrário 
não saíra de casa nesse final de semana. 
As palavras destacadas podem ser substituídas por: 
a)   concertar, coser e se não. 
b)  consertar, coser e senão. 
c)   consertar, cozer e senão. 
d)  concertar, cozer e senão. 
e)   consertar, coser e se não. 
 
6) Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas da frase abaixo: 

Da mesma forma que os italianos e japoneses 
_________para o Brasil no século passado, hoje os 
brasileiros_________para a Europa e para o Japão, à 
busca de uma vida melhor; internamente, os 

nordestinos 
para o Sul, pelo mesmo motivo. 
a)   imigraram - emigram - migram 
b)  migraram - imigram - emigram 
c)   emigraram - migram - imigram. 
d)  emigraram - imigram - migram. 
e)   imigraram - migram - emigram. 
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7)  Há erro de grafia em: 
a)   Eucláudia trabalha na seção de roupas. 
b)  Hoje haverá uma sessão extraordinária na Câmara de 
Vereadores. 

c)   O prefeito da cidade resolveu fazer a cessão de seus 
rendimentos à creche municipal. 
d)  Voto 48a sessão, da 191a zona eleitoral. 
e)   Ontem, fui ao cinema na sessão das dez. 
 
8)  Assinale a letra que preenche corretamente as 
lacunas das frases apresentadas. 
A ___________da greve era ________, mas o líder dos 
trabalhadores iria ______________ 
mais uma vez. 
a)   deflagração - eminente - reivindicar. 
b)  defragração - iminente - reinvidicar. 

c)   deflagração - iminente - reivindicar. 
d)  defragração - eminente - reinvindicar. 
e)   defragração - eminente – reivindicar 
 
9)Assinale a letra que preenche corretamente as lacunas 
das frases apresentadas. 

Apesar de ________, ele foi __________ 

de ___________, pois não conseguiu 

diagnosticar o problema do carro. 
a)   esperto - tachado - incipiente. 
b)  experto - tachado - insipiente. 
c)   experto - taxado - insipiente. 
d)  esperto - taxado - incipiente. 
e)   esperto - taxado - incipiente. 
 

10) Assinale a letra que preenche corretamente as 
lacunas das frases apresentadas. 
O ladrão foi “pego” em _________, quando tentava levar 
_______quantia, devido a uma________ 
caminhões bem em frente ao banco. 
a)   flagrante - vultosa - coalizão. 
b)  fragrante - vultuosa - colisão. 
c)   flagrante - vultosa - colisão. 
d)  fragrante - vultuosa - coalizão. 
e)   flagrante - vultuosa - coalizão. 
 
11) Assinale a letra que preenche corretamente as 

lacunas das frases apresentadas. 

O rapaz que se sentiu ________ na _________ 

Até Brasília para tentar ___________uma 

pena a uma diretora de colégio. 

  

a)   descriminado - viajem - inflingir. 
b)  discriminado - viagem - infligir. 
c)   discriminado - viajem - infringir. 
d)  descriminado - viagem - infligir. 
e)   discrimando - viagem - infringir. 
 
12) Assinale a letra que preenche corretamente as 
lacunas das frases apresentadas. _______, a verdade 
_______, e, apesar de todos os protestos dos deputados, 

o __________ governador.____________ 
os direitos do secretário. 
a)   De repente - emergiu - iminente - cassou. 

b)   Derrepente - imergiu - iminente - caçou. 

c)   De repente - emergiu - eminente - cassou. 
d)   De repente - imergiu - eminente - caçou. 
e)   Derrepente - emergiu - iminente - cassou. 
 
GABARITO 

1)   B     2)   B     3) D      4) A      5) B      6) A      7) 
D     8) C      9) D      10) C    11) B   12) C 

 

SENTIDO PRÓPRIO (literal) E FIGURADO  

 
 Conotação ou denotação? Como interpretar o 

texto de maneira mais adequada? 

 

Quando pensamos nas facetas significativas das palavras, 

inseridas nos mais diferentes contextos, podemos pensar 

naquilo que a semântica chama de DENOTAÇÃO e de 

CONOTAÇÃO. 

Tais conceitos são importantes para você que se prepara 

para prestar uma prova de língua portuguesa - num concurso, 

no vestibular, no Enem ou o que quer que seja. 

Para dar aquela ajudinha, vamos falar um pouquinho sobre 

essas duas possibilidades de atribuição do significado ao 

significante. 

 

Sentido denotativo (ou "literal", "ao pé da letra") é aquele 

em que a palavra está no seu uso mais comum, real e 

imediato; quando predomina tal uso significativo da palavra, 

dizemos que a linguagem é denotativa. 

 

Aquela cobra capturada pelos bombeiros é muito venenosa! 

 

http://2.bp.blogspot.com/-1fKS9PWNU7I/Tn_bP-TabfI/AAAAAAAAAmU/g6rNRuPcoyQ/s1600/humor+02.jpg
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Agora, quando a palavra não está sendo usada em seu 

sentido comum, configurando um pequeno desvio ou 

acréscimo em seu sentido original, dizemos que a linguagem 

é conotativa ou figurada. Observe o exemplo: 

 

Aquela cobra ainda vai dizer o que não deve. (cobra = 

pessoa ruim, venenosa). 

 

Assim, se você conseguiu entender bem o que são a 

conotação e a denotação, vai perceber que, no uso cotidiano 

da língua, não poderíamos dizer, por exemplo: 

 

"O caminhão que levava as frutas tombou; o povo o saqueou 

e fez, literalmente, a feira." 

"O preço dos alimentos subiu de modo considerável; está nas 

nuvens, literalmente." 

"Quando o namorado de Sueli partiu, ela, literalmente, 

rastejou nos telefonemas, suplicando a sua volta." 

 

Fica claro que, nos exemplos dados acima, houve apenas 

situações de ênfase; em nenhuma situação a 

palavra literalmente, portanto, está adequadamente 

empregada. 

É conveniente que você atente para a construção do sentido 

no texto para saber como interpretar as informações 

codificadas pelo autor da maneira mais fiel possível. 

Vale lembrar que, hoje em dia, as provas de língua 

portuguesa exigem muita interpretação e identificação correta 

da intenção por trás das palavras, o que faz com que, 

necessariamente, você mantenha os dois olhos bem abertos 

para os chamados fenômenos semânticos. 

Buscar o sentido é das coisas mais importantes na leitura que 

fazemos dos mais variados textos a nossa volta. 
 

Sentido Próprio   

 

É o sentido literal, ou seja, o sentido comum que costumamos 

dar a uma palavra. 

  

Ex "O Sol ilumina e aquece a terra". 

  

A palavra está em sentido próprio, porque, neste 

contexto, significa a estrela. 

 

 

 

Sentido Figurado 

  

" Tu és o Sol da minha vida." 

  

A palavra está em sentido figurado, porque, 

neste contexto, significa o mais importante, 

 a razão de ser, o amor. 

  

"O livro está em cima da mesa" - neste 

contexto a palavra significa um objeto 

de papel com letras impressas que se podem ler. 

  

"Aquele rapaz é um livro aberto" - neste contexto, 

a palavra significa que o rapaz é muito 

bem conhecido de alguém. 
 

Exercícios 

 

1. Assinale o segmento em que NÃO foram usadas 

palavras em sentido figurado: 

a) Lendo o futuro no passado dos políticos (...) 

b) As fontes é que iam beber em seus ouvidos. 

c) Eram 75 linhas que jorravam na máquina de escrever com 

regularidade mecânica. 

d) Antes do meio-dia, a coluna estava pronta. 

e) (...) capaz de cortar com a elegância de um golpe de 

florete. 

 

2. Assinale a alternativa cujo termo grifado NÃO é 

linguagem conotativa: 

a) “... mas um defunto autor, para quem a campa foi 

outro berço ” 

b) “Acresce que chovia - peneirava - uma chuvinha miúda, 

triste” 
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c) “A natureza parece estar chorando a perda irreparável ...” 

d) “... no discurso que proferiu à beira da minha cova.” 

 

3. O item em que o termo sublinhado está empregado no 

sentido denotativo é: 

a) “Além dos ganhos econômicos, a nova realidade 

rendeu frutos políticos.” 

b) “...com percentuais capazes de causar inveja ao 

presidente.” 

c) “Os genéricos estão abrindo as portas do mercado...” 

d) “...a indústria disparou gordos investimentos.” 

e) “Colheu uma revelação surpreendente:...” 

 

4. Marque a alternativa cuja frase apresenta palavra(s) 

empregada(s) em sentido figurado: 

a) O homem procura novos caminhos na tentativa de fixar 

suas raízes. 

b) “Mas lá, no ano dois mil, tudo pode acontecer. Hoje, não.” 

c) “... os planejadores fizeram dele a meta e o ponto de 

partida.” 

d) “Pode estabelecer regras que conduzam a um viver 

tranquilo ...” 

e) “Evidentemente, (...) as transformações serão mais 

rápidas.” 

 

5. Assinale a alternativa em que NÃO há palavra 

empregada em sentido figurado: 

a) “O estrangeiro ainda tropeça com muita frequência na 

incompreensão das sociedades por onde passa.” 

b) “Quando a luz estender a roupa nos telhados, seremos, na 

manhã, duas máscaras calmas.”(Mário Quintana) 

c) “Vejo que o amor que te dedico aumenta seguindo a trilha 

de meu próprio espanto.” 

d) Não, eu te peço, não te ausentes / Porque a dor que agora 

sentes / Só se esquece no perdão.” 

e) “Sinto que o tempo sobre mim abate sua mão 

pesada.” (Carlos Drummond de Andrade) 

 

GABARITO 

1. D 

2. D 

3. B 

4. A 

5. D 

 

1) Leia atentamente os textos abaixo e indique D quando 

prevalecer a denotação e C quando prevalecer a conotação: 

a) ( ) “O ano de 1948, em Pernambuco, foi marcado por um 

processo revolucionário, liderado por um Partido Liberal 

radical.” 

b) ( ) “Nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois – 

Recife das revoluções libertárias – Mas o Recife sem história 

nem literatura – Recife sem mais nada – Recife da minha 

infância” 

c) ( ) “ depois de analisar os prontuários de 964 pessoas 

operadas np Hospital das Clínicas da Universidade Federal 

de Pernambuco, no Recife, o médico Cláudio Moura Lacerda 

de Melo, 31 anos, concluiu que seus colegas exageraram na 

requisição de exames radiológicos e de laboratório, ao 

mesmo tempo em que dão pouca atenção ao exame direto 

do paciente e a uma conversa com ele sobre o seu histórico 

de saúde”. 

d) ( ) “Em todo triângulo, o quadrado de qualquer lado é igual 

a soma dos quadrados dos outros dois, menos o duplo 

produto destes dois lados pelo co- seno do ângulo que eles 

formam. 
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e) ( )“ A ciência que se constituiu em torno dos fatos da língua 

passou por três fases sucessivas antes de reconhecer seu 

verdadeiro e único objeto’’ 

f) ( ) “Tantas palavras / Que eu conhecia / E já não falo mais, 

jamais/ Quantas palavras/ Que ela adorava/ Saíram de 

cartaz” 

g) ( ) “ Abriu os olhos devagar. Os olhos vindos de sua 

própria escuridão nada viram na desmaiada luz da tarde. 

Ficou respirando. Aos poucos recomeçou a enxergar, após 

poucos as formas foram se solidificando, ela cansada, 

esmagada pela doçura de um cansaço” 

h) ( ) “Na literatura brasileira de hoje, talvez seja o conto o 

gênero de maior destaque, em termos de vigor e 

criatividade”. 

GABARITO 

a) (D) 

b) (C) 

c) (D) 

d) (D) 

e) (C) 

f) (C) 

g) (C) 

h) (D) 

2) Leia as frases ( Fuvest- SP) 

a) Uma andorinha só não faz verão 

b) Nem tudo que reluz é ouro 

c) Quem semeia ventos, colhe tempestades 

d) Quem não tem cão caça com gato. 

As idéias centrais dos provérbios acima são, na ordem 

(marque um X na opção correta): 

a)solidariedade- aparência- vingança- dissimulação. 

b)cooperação – aparência- punição- adaptação. 

c)egoísmo- ambição- vingança- falsificação. 

d)cooperação – ambição – conseqüência- dissimulação 

e)solidão – prudência- punição – adaptação. 

GABARITO: a+4 letras... =D 

3- (ESPM-SP) Pode-se afirmar que a ideia central do texto 

é: 

a) A prudência é o bem e a origem da própria filosofia. 

b) A felicidade depende da escolha dos prazeres e das  dores 

adequados. 

c) Os desejos naturais são fundamentais para a felicidade. 

d) Para nos afastarmos da dor e do medo, buscamos a 

felicidade. 

e) A sorte advém da coragem para enfrentar as instabilidades 

da vida. 

 

4- (ESPM-SP) No texto, “prazer” e “auto-suficiência” são 

definidos pela palavra “bem”. Das acepções 

apresentadas (segundo a versão eletrônica do dicionário 

Houaiss), assinale a alternativa que corresponda a esse 

sentido: 

a) Conjunto de princípios fundamentais de determinada 

sociedade referentes à vida e à dignidade, preconizados 

como propícios ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento 

moral. 

b) Aquilo cuja posse e fruição (física ou espiritual) julga a 

coletividade ser conveniente à manutenção e/ou ao 

progresso do homem. 

c) Epíteto (alcunha) de ente querido ou amado. 

d) Aquilo que atende às aspirações essenciais da natureza 

humana; conjunto de fatores adequados a colocar e manter 

cada indivíduo no ápice de sua realização pessoal. 

e) Tudo aquilo que serve de elemento a uma empresa ou 

entidade para a formação do seu patrimônio aziendal (bens e 

direitos) e para a produção direta ou indireta do seu lucro. 

 

GABARITO: 3- b 4- d 
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- NUMERE EM QUE SENTIDO FORAM EMPREGADAS AS 

PALAVRAS  

 

DENOTATIVO (1), ou CONOTATIVO (2): 

1. (___) Meu pai é meu espelho 

2. (___) Quebrei o espelho do banheiro 

3. (___) Essa menina tem um coração de ouro. 

4. (___) A Praça da Sé fica no coração de São Paulo. 

5. (___) Fez um transplante de coração. 

6. (___) Você é mesmo mau: tem um coração de pedra. 

7. (___) Para vencer a guerra era preciso alcançar o coração 

do país.  

8. (___) Completou vinte primaveras. 

9. (___) Na primavera os campos florescem. 

10. (___) O leão procurou o gerente da Metro. 

11. (___) O metro é uma unidade de comprimento. 

12. (___) Estava tudo em pé de guerra. 

13. (___) Ela estava com os pés inchados. 

14. (___) É órfão de afeto. 

15. (___) Muito cedo ele ficou órfão de pai. 

16. (___) Caíram da escada. 

17. (___) O leão caiu num sono profundo. 

18. (___) Feriu-se na boca. 

19. (___) Vem o Flamengo apontando a boca do túnel. 

20. (___) O alpinista conseguiu escalar a montanha. 

21. (___) Ela disse uma montanha de absurdos. 

22. (___) Este cavalo venceu a corrida. 

23. (___) Você foi um cavalo durante a partida. 

24. (___) Nosso goleiro engoliu um frango naquele jogo. 

25. (___) Correu muito, mas não apanhou o frango carijó.  

26. (___) A tempestade já conspirava no ar. 

27. (___) Os cascos do animal tiravam fogo dos seixos do 

caminho. 

28. (___) O pescador vinha chegando. 

29. (___) O chão era uma confusão desolada de galhos. 

30. (___) A casa estava no meio de um vale que o sol 

beijava. 

31. (___) A varanda corria ao longo da face norte da casa. 

32. (___) Havia outros cães. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 

 

1. c  

2. d 

3. c 

4. c 

5.d 

6. c 

7. c 

8. c 

9. d 

10. c 

11. d 

12. c 

13. d 

14. c 

15. d 

16. d 

17. d 

18. d 

19. c 

20. d 

21. c 

22. d 

23. c 

24. c 

25. d 

26. c 

27. c 

28. d 

29. c   

30. c 

31. c 

32. d 
 


