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Hiperônimos: são palavras de sentido genérico,
ou seja, palavras cujos significados são mais
abrangentes do que os hipônimos. Observe os
exemplos:
 Animais é hiperônimo de cachorro e cavalo.
 Ferramenta é hiperônimo de chave de fenda
e alicate.
 Doença é hiperônimo de catapora e
bronquite.

Hipônimos: são palavras de sentido específico, ou
seja, palavras cujos significados são hierarquicamente
mais específicos do que de outras. Exemplos:

 Maçã e morango são hipônimos de fruta.
 Vermelho e verde são hipônimos de cor.
 Flores e árvores são hipônimos de flora.
 Gripe e pneumonia são hipônimos de doença.
Caso você tenha dificuldade para lembrar a função de
cada um dos elementos estudados agora, basta se lembrar da
etimologia das palavras: o prefixo hiper está associado à ideia
de excesso, enquanto o prefixo hipo está relacionado com a
ideia de escassez.
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Parônimos e Homônimos
Parônimos: são palavras parecidas na grafia ou na pronúncia,
mas com significados diferentes.
Exs.:
• eminente (elevado) ≠ iminente (prestes a ocorrer)
• ratificar (confirmar) ≠ retificar (corrigir)
Homônimos: são palavras que têm a mesma pronúncia, mas
significados diferentes.
Exs.:
• acento (símbolo gráfico) ≠ assento (lugar onde se senta)
• caçar (capturar animais) ≠ cassar (tornar sem efeito)
• são ( sadio; adjetivo) ≠ são (verbo ser)

OBSERVAÇÃO:

Existem três tipos de homônimos:

1. Homônimos Perfeitos: têm a mesma grafia e o mesmo
som.
Ex.: Cedo (advérbio) / Cedo (verbo ceder)
2. Homônimos Homófonos: têm o mesmo som mas grafia
diferente.
Ex.: Sessão (reunião)/Seção (repartição)/Cessão (ato de
ceder)
3. Homônimos Homógrafos: têm a mesma grafia mas
significados diferentes.
Ex.: Almoço (refeição)/Almoço (verbo almoçar)

Parônimos
01. absolver (perdoar, inocentar)
02. arrear (pôr arreios)
03. cavaleiro (que cavalga)
04. comprimento (extensão)
05. descrição (ato de descrever)
06. descriminar (tirar a culpa, inocentar)
07. despensa (onde se guardam mantimentos)
08. emigrar (deixar um país)
09. eminente (elevado)
10. esbaforido (ofegante, apressado)
11. estada (permanência de pessoas)

absorver (sorver, aspirar)
arriar (descer, cair)
cavalheiro (homem cortês)
cumprimento (saudação)
discrição (reserva, prudência)
discriminar (distinguir)
dispensa (ato de dispensar)
imigrar (entrar num país)
iminente (prestes a ocorrer)
espavorido (apavorado)
estadia (permanência de veículos)

12. fusível (o que funde)
13. imergir (afundar)
14. inflação (alta dos preços)
15. infligir (aplicar pena)
16. mandado (ordem judicial)
17. ratificar (confirmar)
18. recrear (divertir, alegrar)
19. sortir (abastecer)
20. tráfego (trânsito)
21. vadear (atravessar a vau)
22. vultoso (volumoso)

fuzil (arma)
emergir (vir à tona)
infração (violação)
infringir (violar, desrespeitar)
mandato (procuração)
retificar (corrigir)
recriar (criar novamente)
surtir (produzir efeito)
tráfico (comércio ilegal)
vadiar (andar ociosamente)
vultuoso (atacado de congestão na face)

Homônimos
01. acender (pôr fogo)
02. acento (símbolo gráfico)
03. apreçar (ajustar o preço)
04. bucho (estômago)
05. caçar (perseguir animais)
06. cela (pequeno quarto)
07. censo (recenseamento)
08. cerrar (fechar)
09. cheque (ordem de pagamento)
10. concertar (ajustar, combinar)
11. coser (costurar)
12. esperto (inteligente, perspicaz)
13. espiar (observar, espionar)
14. flagrante (evidente)
15. incerto (não certo, impreciso)
16. incipiente (principiante)
17. ruço (pardacento, grisalho)
18. tachar (atribuir defeito)

ascender (subir)
assento (lugar em que se senta)
apressar (tornar rápido)
buxo (arbusto)
cassar (tornar sem efeito)
sela (arreio)
senso (entendimento, juízo)
serrar (cortar)
xeque (lance do jogo de xadrez)
consertar (corrigir, reparar)
cozer (preparar alimentos)
experto (experiente, perito)
expiar (reparar falta mediante cumprimento de pena)
fragrante (perfumado)
inserto (introduzido, inserido)
insipiente (ignorante)
russo (natural da Rússia)
taxar (fixar taxa)

Preencha corretamente:

1. O flautista deu um __________________ em Curitiba. (conserto/concerto)
2. Antes disso, mandou fazer um ______________ em sua flauta. (conserto/concerto)
3. O aluno revelou, pelo teste, grande ________________ artístico. (censo/senso)
4. O perigo é__________________. (iminente/eminente)
5. Cidadãos________________ antecederam-me neste cargo. (eminentes/iminentes)
6. A Câmara ___________________ o mandato do Prefeito. (caçou/cassou)
7. Ovos _________________ não prejudicam a saúde. (cozidos/cosidos)
8. Foi preso em _________________. (flagrante/fragrante)
9. Foi multado porque _________________ as leis de trânsito. (infligiu/infringiu)
10.O fato me passou ____________________. (despercebido/desapercebido)
11.Em que ________________ você trabalha? (sessão/seção)
12.Foi proibido o _________________ de maconha. (tráfego/tráfico)
13.Você_______________ por seus crimes. (expiará/espiará)
14.O ________________ estava delicioso. (xá/chá)
15.Estes são os pontos ________________. (cardeais/cardiais)
16.Quando foi realizado o último __________________? (senso/censo)
17.Paguei a conta com _____________________. (xeque/cheque)
18.O rio ________________ majestosamente. (fruía/fluía)
19.Era mamãe que ________________ minhas calças. (cozia/cosia)
20.Soldado! Ponha o ________________ no ombro. (fuzil/fusível)

21.No Brasil não há _____________ racial. (descriminação/discriminação)
22.O ____________________ morreu de rir das anedotas. (espectador/expectador)
23.Maria _________________ pelo buraco da fechadura. (expiava/espiava)
24.O ônibus tem 42 ___________________. (acentos/assentos)
25.Todos os alunos ___________________ apressados. (vêm/veem)
26.Você foi a uma __________ de cinema? (sessão/seção/secção/cessão)
27.O balão, tremeluzindo, __________ ao céu. (acendeu/ascendeu)
28.Paulo pinta seus cabelos __________ de preto. (russos/ruços)
29.Para impedir a corrente de ar, José __________ a porta. (serrou/cerrou)
30.Sílvio __________ na floresta para caçar a fera. (emergiu/imergiu)
31.Esta medida não __________ nenhum efeito. (sortiu/surtiu)
32.O governo está na __________ de cair. (eminência/iminência)
33.Agi com muita __________________. (descrição/discrição)
34.A __________ do terreno foi feita legalmente (cessão/sessão)
35.O filme fica na __________ de suspense. (sessão/seção)
36.A __________ do expediente é aquela. (cessão/sessão/seção)
37.A __________ do terreno em duas partes é bem pensada. (sessão/seção/cessão)

