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Semântica: Significação das Palavras 
 

Sentido e emprego dos vocábulos 
 
É o estudo do sentido das palavras de uma língua. A Semântica estuda basicamente os seguintes aspectos: 

 
Família de ideias  
São palavras que mantêm relações de sinonímia e que representam basicamente uma mesma ideia.  

 
Veja a relação a seguir: 
 
casa moradia lar abrigo 
residência sobrado apartamento cabana 

 
Todas essas palavras representam a mesma ideia:  lugar onde se mora. Logo, trata-se de uma família de 
ideias. 

 
Sinônimos 

 
É a relação que se estabelece entre duas palavras ou mais que apresentam significados iguais ou semelhantes - 
SINÔNIMOS. 
 
Exemplos:  
lindo belo  ver enxergar 
alvo branco  assustado apavorado 
casa morada  raiva ódio 
contente alegra  desabou caiu 
vadio preguiçoso  ruim má 
ordenado pagamento  sinceridade franqueza 
enorme grande  surgir aparecer 
brava nervosa  inventor descobridor 
travesso inquieto  ruído barulho 
divertido engraçado  desajeitado sem jeito 
justo apertado  adorar amar 
confusão tumultuo  ajeitado arrumado 
ladrar latir  volume som 
momento instante  quieto silencioso 
 
Relações Semânticas 
 
A relação de sinonímia é a que se estabelece entre duas ou mais palavras que podem ser usados no mesmo 
contexto, sem que exista uma alteração de significado do enunciado em que ocorrem. 
Dito de outra forma: sinônimos são palavras que têm um significado idêntico, reenviando para o mesmo 
referente, mas significantes diferentes. 
 
Exemplos: 
- A Sandra é uma mulher bela. 
- A Sandra é uma mulher linda. 
 
Há dois tipos de sinônimos: 
As palavras que se identificam exatamente são conhecidas como sinônimo perfeito. 
• avaro – avarento,   
• léxico – vocabulário,   
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• falecer – morrer,   
• escarradeira – cuspideira,   
• língua – idioma   
• catorze - quatorze   
• casa - lar 
 
As palavras que se identificam por aproximadamente são conhecidas como sinônimos imperfeitos. 
• córrego – riacho,  
• belo – formoso  
• esperar e aguardar 
 
Atentemo-nos seguintes exemplos nas frases «A minha mulher está doente» e «A minha esposa está doente», 
as palavras destacadas («mulher» e «esposa») são sinônimas; no entanto, na frase «A mulher é o sexo forte.», 
já não é possível considerar uma possível substituição da palavra sublinhada por «esposa», logo neste caso não 
funcionam como termos sinônimos. 
 
Relações de sentido 
 
A sinonímia lexical é uma relação entre dois itens onde ocorre uma identidade de significação. 
Exemplos: 
• levar / conduzir;  
• subir / elevar;  
• limpar / purificar;  
• lento / lerdo;  
• liso / plano;  
• rápido / ligeiro / ágil / lépido;  
• medroso / temeroso;  
• áspero / rude / tosco / grosseiro. 
 
Antônio Houaiss a define como sendo uma “relação de sentido entre dois vocábulos que têm significação muito 
próxima, permitindo que um seja escolhido pelo outro em alguns contextos, sem alterar o sentido literal da sentença 
como um todo”. 
 
Mattoso Câmara acrescenta que tal relação pode-se estabelecer entre “dois ou mais termos” e que este “é um fato 
essencialmente sincrônico, pois diz respeito à significação dos termos num estado linguístico dado”. 
Segundo ele, a significação da palavra é o conjunto dos contextos linguísticos em que esta pode ocorrer, logo é 
impossível encontrar dois sinônimos perfeitos. Palavras consideradas sinônimas sempre passam por algum tipo 
de especificação, seja de sentido ou de uso, que irá determinar a escolha do locutor. A escolha é uma procura pela 
“palavra exata”, uma vez que duas expressões não são igualmente adequadas a um determinado fim. 
 
São antigos os argumentos contra a existência de sinônimos perfeitos, que fariam com que existissem duas línguas 
em uma mesma língua. Na maioria dos sinônimos há uma ideia geral, que é comum a todos, e ideias especiais 
que os especificam. Porém, há palavras que são realmente equivalentes, que apenas se diferenciam pela forma, 
por questões sociais ou geográficas, conforme “tangerina / mexerica”. Logo, existem sinônimos perfeitos. 
 
Nos casos de sinônimos “imperfeitos” – aqueles que contêm algum traço de diferenciador - a escolha vocabular 
pode se dar a partir da exigência de um campo semântico, especificado pelo contexto; ou da preocupação do 
locutor em respeitar determinado nível de fala; ou, ainda, para acrescentar juízo à informação. Por exemplo, 
percebe-se nos vocábulos “lento” e “lerdo” que foi acrescido a este último um juízo pejorativo. 
 
Eufemismo  
Alguns sinônimos são também utilizados para minimizar o impacto, normalmente negativo, de algumas palavras 
(figura de linguagem conhecida como eufemismo).  
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Exemplos: 
• gordo - obeso   
• morrer - falecer   

 
As bancas de concurso sabem que muitos candidatos não dão atenção devida à leitura, então exploram questões 
do tipo: 
 
" A leitura propicia conhecimento, e, muitas vezes, um inefável prazer. É por isso que ela é um direito inalienável 
do homem". Significam, respectivamente: 
a) raro, inelutável 
b) estranho, inseparável 
c) indizível, intransferível 
d) infindável, insubstituível 
e) sutil, fundamental 
 
Para resolver essa questão bastava saber que: 
 
I. Inefável é aquilo que não se pode exprimir por palavras (indizível) 
II. Inalienável é algo intransferível 
Logo, a resposta correta é a letra C 
 

Antônimos 
 

É a relação que se estabelece entre duas palavras ou mais que apresentam significados diferentes, contrários - 
ANTÔNIMOS. 
 
Exemplos: 
bom mau  anão gigante 
feio bonito  perder achar 
clara escura  guerra paz 
alto baixo  fraco forte 
magro gordo  velho novo 
perdi achei  feliz infeliz 
longe perto  nunca sempre 
macio duro  mais menos 
morto vivo  capaz incapaz 
rico pobre  limpo  sujo 
esquerdo direito  esquecer lembrar 
possível impossível  justo injusto 
abriu fechou  pouco muito 
frio quente  corajoso medroso 
 
A luz reina sobre as trevas. 
Ele é bom em História e ruim em Física. 
Ou foi aprovado ou reprovado. 
 

Homônimos 
 
Homônimos são vocábulos que têm mesma pronúncia, mas grafias e significados diferentes. 
 
Os homônimos podem ser:  
 
perfeitos = quando possuem a mesma grafia (homógrafos) e a mesma pronúncia (homófonos):  
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• cura (padre) e cura (do verbo curar) 

• verão (estação do ano) e verão (do verbo ver) 

• são (sadio) e são (do verbo ser)  
 
imperfeitos = quando têm a mesma grafia mas pronúncia diferente ou a mesma pronúncia mas grafia 
diferente:  
 
HOMÓGRAFOS: são vocábulos que têm significados diferentes e escrita igual, apresentando acento 
prosódico diferente: 
 

• selo (substantivo) e selo (do verbo selar)  

• ele (pronome) e ele (letra) 

• almoço (substantivo) e almoço (verbo) 
 
HOMÓFONOS: são os vocábulos que têm som igual e significados diferentes: 
 

• censo (recenseamento) e senso (juízo)  

• cassar (anular) e caçar (apanhar) 

• cessão (verbo ceder), sessão (reunião) e seção (divisão) 

• acento (sinal gráfico) e assento (lugar onde se assenta) 

• cerrar (fechar) e serrar (cortar) 

• cela (aposento) e sela (arreio) 

• ruço (pardacento) e russo (natural da Rússia) 
 

Parônimos 
 
É a relação que se estabelece entre duas ou mais palavras que possuem significados diferentes, mas são muito 
parecidas na pronúncia e na escrita - PARÔNIMOS.  
 
Exemplos: 
 
Recrear (divertir, alegrar)  Recriar (criar novamente) 

Sortir (abastecer)                     Surtir (produzir efeito) 
Tráfego (trânsito)                     Tráfico (comércio ilegal) 
Vadear (atravessar a vau)            Vadiar (andar ociosamente) 
Vultoso (volumoso)                Vultuoso (atacado de congestão na face) 
Imergir (afundar)                    Emergir (vir à tona) 
Inflação (alta dos preços)                 Infração (violação) 
Infligir (aplicar pena)                       Infringir (violar, desrespeitar) 
Mandado (ordem judicial)                  Mandato (procuração) 
Ratificar (confirmar)                              Retificar (corrigir) 
Emigrar (deixar um país)                         Imigrar (entrar num país) 
Eminente (elevado)                                Iminente (prestes a ocorrer) 
Esbaforido (ofegante, apressado)                    Espavorido (apavorado) 
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Estada (permanência de pessoas)                  Estadia (permanência de veículos) 
Fusível (o que funde)                                         Fuzil (arma) 
Absolver (perdoar, inocentar)                             Absorver (sorver, aspirar) 
Arrear (pôr arreios)                                        Arriar (descer, cair) 
Cavaleiro (que cavalga)                               Cavalheiro (homem cortês) 
Comprimento (extensão)                                Cumprimento (saudação) 
Descrição (ato de descrever)                           Discrição (reserva, prudência)   
Descriminar (tirar a culpa, inocentar)                Discriminar (distinguir) 
Despensa (onde se guardam mantimentos)         Dispensa (ato de dispensar) 

 

Campos semânticos 
 
Campos Semânticos e Famílias Lexicais 
 
Por não estarem devidamente diferenciados ou definidos, os conceitos de campo semântico e campo lexical 
frequentemente são confundidos. Tanto o campo semântico quanto o campo lexical são utilizados pela linguística 
textual a fim do melhor e mais adequado uso das palavras da língua portuguesa. Para entendê-los melhor 
propomos alguns esclarecimentos e algumas conceituações:  
 
Léxico é o conjunto de palavras pertencentes a determinada língua. Por exemplo, temos um léxico da língua 
portuguesa que é o conjunto de todas as palavras que são compreensíveis em nossa língua. Quando essas 
palavras são materializadas em um texto, oral ou escrito, são chamadas de vocabulário. O conjunto de palavras 
utilizadas por um indivíduo, portanto, constituem o seu vocabulário. 
 
Nenhum falante consegue dominar o léxico da língua que fala, já que o mesmo é modificado constantemente 
através de palavras novas e palavras que não são mais utilizadas. Além de possuir uma quantidade muito grande 
de palavras, o que impossibilita alguém de arquivar todas em sua memória.  
 
O campo lexical, por sua vez é o conjunto de palavras que pertencem a uma mesma área de conhecimento, e está 
dentro do léxico de alguma língua.  
 
São exemplos de campos lexicais:  
 
- o da medicina: estetoscópio, cirurgia, esterilização, medicação, etc.  
- o da escola: livros, disciplinas, biblioteca, material escolar, etc. 
- o da informática: software, hardware, programas, sites, internet, etc. 
- o do teatro: expressão, palco, figurino, maquiagem, atuação, etc. 
- campo lexical dos sentimentos: amor, tristeza, ódio, carinho, saudade, etc. 
- campo lexical das relações interpessoais: amigos, parentes, família, colegas de trabalho, etc.  
 
Família lexical – conjunto de palavras que partilham o mesmo radical. 
Exemplos:  casa, casal, casar, casario, caseiro 
 
Como já vimos, semântica é o estudo do significado, no caso das palavras, a semântica estuda a significação das 
mesmas individualmente, aplicadas a um contexto e com influência de outras palavras.  
 
O campo semântico, por sua vez, é o conjunto de possibilidades que uma mesma palavra ou conceito tem de ser 
empregada (o) em diversos contextos. O conceito de campo semântico está ligado ao conceito de polissemia. 
 
Uma mesma palavra pode tomar vários significados diferentes em um mesmo texto, dependendo de como ela for 
empregada e de que palavras a acompanham para tornar claro o significado que ela assume naquela situação.  
 
Por exemplo: 
- conhecer: ver, aprofundar-se, saber que existe, etc. 
- bacia: utensílio de cozinha, parte do esqueleto humano. 
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- brincadeira: divertimento, distração, passa/tempo, gozação, piada, etc. 
- estado: situação, particípio de estar, divisão de um país, etc.  
 
O campo semântico pode também ser o conjunto das maneiras que são utilizadas para expressar um mesmo 
conceito.  
 
Exemplos: 
- Campo semântico em torno do conceito de morte: bater as botas, falecer, ir dessa para a melhor, passar para 
um plano superior, falecer, apagar, etc. 
- Campo semântico em torno do conceito de enganar: trapacear, engabelar, fazer de bobo, vacilar, etc. 
 
Neologismo 
 
Num sentido amplo, neologismo designa qualquer palavra ou expressão recém-criadas, mas que não se 
incorporaram definitiva ou oficialmente ao léxico de uma língua. Nesse sentido, os vocábulos derivados e 
compostos (bem como os hibridismos, reduções, palavras-centauro, onomatopeias) foram neologismos em algum 
momento da evolução da língua. 
 
Os neologismos podem ter vida efêmera ou duradoura, ou seja, podem ser usados por algum tempo e caírem em 
desuso (caso, por exemplo, de elefantal e imexível, criados por um ex-ministro da República) ou passam a ser 
usados com maior frequência por segmentos amplos da população (deletar, disponibilizar, priorizar etc.). 
 
O caráter polissêmico das palavras relaciona-se estreitamente a esse processo – é o chamado neologismo 
semântico. Nesse caso, tem-se o adicionamento de novos sentidos a palavras há muito incorporadas ao léxico. 
Tome-se, como exemplo, esta série de expressões oriundas de uma paixão nacional, o futebol: 

• entrar de sola – agir de modo ríspido, tosco, violento. 
• pisar na bola – cometer uma gafe. 
• ir para a marca do pênalti – estar em perigo iminente, tomar decisão. 

 

Exercícios pertinentes 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

 
Todos os exercícios abaixo se referem a variedade de significações que uma palavra pode ter. 
  I 
Observe os significados da palavra GALÃO e depois numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 
1-  Comprei um galão de tinta                        (   ) XV de Novembro de Jaú 
2-  A farda do militar possuía um galão.            (   ) protuberância 
3-  Vou assistir ao jogo do Galão.    (   ) medida de capacidade 
4-  Meu galão canta sempre às 5 da manhã.    (   ) ave galinácea 
5-  Bati a cabeça e apareceu um galão.            (   ) enfeite 
  II 
Observe os significados da palavra PLANTA e depois numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 
 
1-  O prego entrou na planta do meu pé.  (   ) vegetal 
2-  D.Joana rega a planta todo dia.  (   ) plano detalhado de imóvel 
3-  A planta da casa foi feita pelo engenheiro. (   ) coloca-se 
4-  O homem planta a árvore no quintal.  (   ) parte do pé que assenta no chão 
5-  A menina planta-se na porta esperando o    (   ) fincar na terra 
    namorado.  
  III 
Observe os significados da palavra PIPA e depois numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 
1-  O vinho veio do sul, na pipa.  (   ) cachimbo 
2-  Maricota é uma pipa.  (   ) tipo de rã 
3-  Peguei uma pipa no brejo.  (   ) vasilha bojuda para líquidos 
4-  Hoje está um dia bom para soltar pipa. (   ) pessoa baixa e gorda 
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5-  Meu avô dá baforadas na pipa. (   ) papagaio 
 
  IV 
Observe os significados da palavra BATER e depois numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 
1-  Frederico bateu as botas.   (   ) soar 
2-  De manhã, o menino batia o queixo.  (   ) iluminar 
3-  O sol bate nesta sala.    (   ) morrer 
4-  A mulher bateu toda a roupa.  (   ) tremer 
5-  Batiam 10 horas quando ele chegou.  (   ) lavar dando pancadas 
6-  A mulher bateu no filho.   (   ) espancar 
 
  V 
Observe os significados da palavra PÉ e depois numere a segunda coluna de acordo com a primeira.  
1-  Estou com dor no pé.    (   ) pedestal, base 
2-  O pé do abajur quebrou.   (   ) sopé 
3-  A piscina não dá pé.    (   ) goiabeira 
4-  Moro no pé do morro.    (   ) medida linear 
5-  Sempre achava pé para faltar.  (   ) parte inferior da perna 
6-  O pé de goiaba está carregado.   (   ) profundidade da água 
7-  Neste pomar há duzentos pés.   (   ) motivo 
8-  O avião está voando a 700 pés.  (   ) cada exemplar de uma planta 
  VI 
Observe os significados da palavra ÁGUA e depois numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 
1-  Bebi muita água hoje.   (   ) vontade 
2-  “São as águas de Março fechando o verão”  (   ) superfícies planas  
3-  A água escorria de seus olhos.  (   ) parte líquida do globo terrestre 
4-  A Terra tem 3/4 de águas.   (   ) lágrimas 
5-  Aquele telhado tem duas águas.  (   ) H2O 
6-  Estou com água na boca só de ver aquele (   ) chuvas 
    bolo de chocolate. 
 
Respostas: 
I 
 ( 3 ) XV de Novembro de Jaú 
 ( 5 ) protuberância 
 ( 1 ) medida de capacidade 
 ( 4 ) ave galinácea 
 ( 2 ) enfeite 
 
II  
( 2 ) vegetal 
( 3 ) plano detalhado de imóvel 
( 5 ) coloca-se 
( 1 ) parte do pé que assenta no chão 
( 4 ) fincar na terra 
 
III 
 ( 5 ) cachimbo 
 ( 3 ) tipo de rã 
 ( 1 ) vasilha bojuda para líquidos 
 ( 2 ) pessoa baixa e gorda 
 ( 4 ) papagaio 
 
IV 
 ( 5 ) soar 
 ( 3 ) iluminar 
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 ( 1 ) morrer 
 ( 2 ) tremer 
 ( 4 ) lavar dando pancadas 
 ( 6 ) espancar 
 
V 
 ( 2 ) pedestal, base 
 ( 4 ) sopé 
 ( 6 ) goiabeira 
 ( 8 ) medida linear 
 ( 1 ) parte inferior da perna 
 ( 3 ) profundidade da água 
 ( 5 ) motivo 
 ( 7 ) cada exemplar de uma planta 
 
VI 
( 6 ) vontade 
( 5 ) superfícies planas  
( 4 ) parte líquida do globo terrestre 
( 3 ) lágrimas 
( 1 ) H2O 
( 2 ) chuvas 
 

MAIS EXERCÍCIOS SOBRE Significação das Palavras 
 
01) Indique o sinônimo de roubar. 
a) Devolver  
b) Entregar  
c) Furtar 
 
02) Indique o sinônimo de ilícito. 
a) ilegível  
b) ilegal  
c) ilustre  
 
03) Indique o sinônimo de carecer. 
a) comprar  
b) precisar  
c) faltar 
 
04) Escolha o sinônimo de materializar. 
a) visualizar  
b) comprar  
c) concretizar 
 
05) Identifique o sinônimo de cárcere. 
a) subterrâneo  
b) castelo  
c) prisão 
 
06) Indique o sinônimo de inaugurar.  
a) abrir  
b) completar  
c) encerrar 
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07) Indique o sinônimo de incluir.  
a) diluir  
b) acrescentar  
c) excluir 
 
08) Identifique o antônimo de reforçar.  
a) enfraquecer  
b) informar  
c) desfrutar 
 
09) Indique o antônimo de aprovar.  
a) discordar  
b) concordar  
c) passar 
 
10) Escolha o antônimo de encher.  
a) inchar  
b) engordar  
c) esvaziar 
 
11) Identifique o antônimo de exigir.  
a) conceder  
b) pedir  
c) contrariar 
 
12) Indique o item em que o antônimo da palavra ou expressão em destaque está corretamente apontado. 
a) duradouro sucesso - efêmero  
b) fama em ascendência - excelsa  
c) elegante região - carente  
d) sala lotada - desabitada 
 
13) 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 
  
14) 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. 
 
15) 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. 
 
16) Relacione os sinônimos nas duas colunas abaixo, e assinale a reposta correta: 
1 -   translúcido                       (  ) contraveneno. 
2 -   antídoto                           (  ) metamorfose. 
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3 -   transforma                       (  ) diáfano. 
4 -   adversário                       (  ) antítese. 
5 -   oposição                          (  ) antagonista. 
a)    1, 3, 4, 2, 5; 
b)    2, 3, 4, 5, 1; 
c)    2, 3, 1, 5, 4; 
d)    1, 4, 5, 2, 3; 
 
17) Assinale a única opção em que aparece uma palavra que não é sinônima das demais. 
a)  títere, fantoche, palhaço; 
b)  vendaval, temporal, ventania; 
c)  íntegro, intemerato, puro 
d)  venenoso, venéfico, tóxico; 
e)  abatido, definhado, enfraquecido. 
 
18) Assinale a única opção em que aparece uma palavra que não é antônima das demais, considerando-se 
o termo grifado da série. 
a)  sossego: agitação, preocupação; 
b)  notório: desconhecido, ignoto; 
c)  negligente: aplicado, diligente; 
d)  livre: preso, medroso; 
e)  meritório: indigno, desprezível. 
 
19) Marque a frase em que deve ser empregada a primeira das duas palavras que aparecem entre 
parênteses: 
a) Essas hipóteses _________ das circunstâncias (emergem - imergem) ; 
b) Nunca o encontro na _________ em que trabalha (sessão - seção); 
c) O prazo já estava _______ (prescrito - proscrito); 
d) O fato passou completamente ________ (desapercebido- despercebido). 
 
20) Marque a frase que se completa com o segundo elemento do parênteses: 
a) A recessão econômica do país faz com que muitos _________ (emigrem - imigrem); 
b) Antes de ser promulgada, a Constituição já pedia muitos ________ (consertos - concertos); 
c) A ditadura _________ muitos políticos de oposição; (cassou - caçou); 
d) Ao sair do barco, o assaltante foi preso em___________ (flagrante - fragrante); 
e) O juiz _________ expulsou o atleta violento (incontinenti- incontinente). 
 
21)  Marque a alternativa que se completa corretamente com o segundo elemento do parênteses: 
a) O sapato velho foi restaurado com a aplicação de algumas ________ (tachas-taxas); 
b) Sílvio _________ na floresta para caçar macacos (imergiu-emergiu); 
c) Para impedir a corrente de ar, Luís _______ a porta (cerrou-serrou); 
d) Bonifácio ________ pelo buraco da fechadura (expiava-espiava); 
e) Quando foi realizado o último ________ ? (censo-senso). 
 
22)  Marque a alternativa que se completa com o primeiro elemento do parênteses: 
a) A polícia federal combate o _________ de cocaína (tráfego-tráfico); 
b) No Brasil é vedada a ________ racial; embora haja quem a pratique (discriminação-descriminação); 
c) Você precisa melhorar seu __________ de humor (censo-senso); 
d) O presidente _________ antecipou a queda do muro de Berlim (ruço-russo); 
e) O balão, tremelizindo _________ para o céu estrelado (acendeu-ascendeu). 
 
23) Em “o prefeito deferiu o requerimento do contribuinte”, o termo grifado poderia perfeitamente ser 
substituído por: 
a) apreciou; 
b) arquivou; 
c) despachou favoravelmente; 
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d) invalidou; 
e) despachou negativamente. 
 
24) As ideias liberais saíram incólumes, ainda que se pensasse que seriam dilapidadas, completamente. 
Os termos grifados são antônimos, respectivamente de: 
a) arrasadas - dilaceradas; 
b) intactas - arrasadas; 
c) intactas - dilaceradas; 
d) depauperadas - prestigiadas; 
e) N.R.A. 
 
25) Complete as lacunas com a expressão correta (entre parênteses): 
“O _______ (cervo - servo) prendia-se nos arbustos, fugindo dos _______ (cartuchos - cartuxos) que pipocavam 
por toda a _______ (área - aria); 
a) cervo – cartuxos – área; 
b) servo – cartuchos – aria; 
c) cervo – cartuchos – área; 
d) servo – cartuchos – área; 
e) servo – cartuchos – aria. 
 
26)  Complete as lacunas, com a expressão necessária, que consta nos parênteses: 
É necessário ________ (cegar-segar) os galhos salientes do _______ (bucho-buxo), de modo a que se possa 
fazer _____ (xá-chá) com as folhas mais novas.” 
a) segar – buxo – chá; 
b) segar – bucho – xá; 
c) cegar – buxo – xá; 
d) cegar – bucha – chá; 
e) segar – bucha – xá. 
 
27) O __________ (emérito-imérito) causídico ____________ (dilatou-delatou) o plano de fuga do meliante, 
que se encontrava na __________(eminência-iminência) de escapar da prisão: 
a) emérito – delatou – iminência; 
b) imérito – dilatou – eminência; 
c) emérito – dilatou – iminência; 
d) imérito – delatou – iminência; 
e) emérito – dilatou – eminência. 
 
28) O ________ (extrato-estrato) da conta bancária é, por si só, insuficiente para cobrir o 
_________(cheque-xeque), ainda que haja algum capital (incerto-inserto). 
a) extrato – xeque – inserto; 
b) estrato – cheque – incerto; 
c) extrato – cheque – inserto; 
d) estrato – xeque – incerto; 
e) extrato – xeque – incerto. 
 
29) Complete as lacunas usando adequadamente (mas / mais / mal / mau): 
“Pedro e João ____ entraram em casa, perceberam que as coisas não iam bem, pois sua irmã 
caçula escolhera um ____ momento para comunicar aos pais que iria viajar nas férias; _____ seus, dois irmãos 
deixaram os pais _____ sossegados quando disseram que a jovem iria com os primos e a tia.” 
a) mau - mal - mais - mas; 
b) mal - mal - mais - mais; 
c) mal - mau - mas - mais; 
d) mal - mau -mas - mas; 
e) mau - mau - mas - mais. 
 
30) Complete as lacunas com (estada / estadia /onde / aonde): 
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“_______ quer que eu me hospede, procuro logo saber o preço da _______, quanto custa a _______de um carro 
alugado, bem como _______ se possa ir à noite.” 
a) aonde – estadia – estada – onde; 
b) onde – estada – estadia – aonde; 
c) onde – estadia – estada – aonde; 
d) aonde – estada – estadia – onde; 
e) onde – estadia – estadia – aonde. 
 

Gabarito 
 
01 - C 02 - B  03 - C  04 - C 05 - C 06 - A 07 - B 08 - A 09 - A 10 - C 
11 - B 12 - A 13 - B 14 - A 15 - B 16 - C 17 - B 18 - D 19 - A 20 -  A 
21 - D 22 - B 23 - C 24 - B 25 - C 26 -  A 27 - A 28 - C 29 - C 30 -  B 

 
Sobre parônimos, preencha as lacunas com um dos termos entre parênteses: 
 
1. Em tempos de crise, é necessário.......................a despensa de alimentos.       (sortir - surtir) 
2. Os direitos de cidadania do rapaz foram.......      ..................pelo governo. (caçados - cassados) 
3. O..........................dos senadores é de oito anos. (mandado - mandato) 
4. A Marechal Rondon estava coberta pela...............................(cerração - serração) 
5. César não teve..........................de justiça. (censo - senso) 
6. Todos os....................................haviam sido ocupados. (acentos - assentos) 
7. Devemos uma......................quantia ao banco. (vultosa - vultuosa) 
8. A próxima..............................começará atrasada. (seção - sessão) 
9. ..................................-.se, mas havia hostilidade entre eles. (cumprimentaram - comprimentaram) 
10. Na........................das avenidas, houve uma colisão. (intersecção - intercessão) 
11. O.....................................no final do dia estava insuportável. (tráfego - tráfico) 
12. Não costume .......................................as leis. (infligir - infringir) 
13. Após o bombardeio, o navio atingido............................... (emergiu- imergiu) século. (emigrantes - imigrantes)  
14. Não há.......................................de raças naquele país. (discriminação - descriminação) 
15. Após anos de luta, consegui a ........................... (dispensa - despensa) 
16. A chegada do....................................... diplomata era........................ (eminente - iminente). 
17. O corpo..................................... era formado por doutores. (docente- discente) 
18. Houve alguns.......................................no Congresso. (acidentes - incidentes) 
19. Fomos...................................pelos anfitriões. (destratados - distratados) 
20. A..................................... dos direitos da emissora foi uma das tarefas do governo. (seção - cessão) 
21. Ali, na...................................... de eletrodomésticos, há uma grande liquidação. (seção - cessão) 
22. É um senhor......................................(distinto - destinto) 
23. Dei o .......................................mate ao gerente, por causa do................ sem fundos. (cheque - xeque) 
24. A nuvem de gafanhotos ..................................a plantação. (infestou - enfestou) 
25. Quando Joana toca piano é mais um.............que um..................  (conserto - concerto) 
26. Todos eles.............................o prazer da bela melodia. (fruem - fluem) 
27. Nas festas de São João é comum ............balões e vê-los.............. (ascender - acender) 
 
Respostas: 
 
1. sortir  
2. cassados 
3. mandato 
4. cerração  
5. senso 
6. assentos 
7. vultosa  
8. sessão 
9. cumprimentaram -se  
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10. intersecção  
11. tráfego  
12. infringir 
13. imergiu 
14. discriminação  
15. dispensa  
16. eminente - iminente 
17. docente 
18. incidentes 
19. destratados 
20. cessão 
21. seção  
22. distinto  
23. xeque - cheque  
24. infestou  
25. concerto - conserto  
26. fruem  
27. acender -  ascender 
 

Sentido Próprio e Figurado das Palavras 
 
Na linguagem coloquial, ou seja, na linguagem do dia-a-dia, usamos as palavras conforme as situações que nos 
são apresentadas.  
As palavras podem ser usadas no sentido próprio ou figurado.  
 
Exemplo:   
Janine tem um coração de gelo. (sentido figurado)  
Sempre tomo uísque com gelo. (sentido próprio)  
Por exemplo, quando alguém diz a frase "Isso é um castelo de areia", pode atribuir a ela sentido denotativo 
ou conotativo.  
 
Denotativamente, significa "construção feita na areia da praia em forma de castelo";  
Conotativamente, "ocorrência incerta, sem solidez".  

 
Denotação e Conotação 

 
Estes dois conceitos são muito fáceis de entender se lembrarmos que duas partes distintas, mas interdependentes, 
constituem o signo linguístico: o significante ou plano da expressão - uma parte perceptível, constituída de 
sons - e o significado ou plano do conteúdo - a parte inteligível, o conceito. Por isto, numa palavra que ouvimos, 
percebemos um conjunto de sons (o significante), que nos faz lembrar de um conceito (o significado).  
 
A denotação é justamente o resultado da união existente entre o significante e o significado, ou entre o plano 
da expressão e o plano do conteúdo. A conotação resulta do acréscimo de outros significados paralelos ao 
significado de base da palavra, isto é, um outro plano de conteúdo pode ser combinado ao plano da expressão. 
Este outro plano de conteúdo reveste-se de impressões, valores afetivos e sociais, negativos ou positivos, reações 
psíquicas que um signo evoca.  
 
Portanto, o sentido conotativo difere de uma cultura para outra, de uma classe social para outra, de uma época a 
outra. Por exemplo, as palavras senhora, esposa, mulher denotam praticamente a mesma coisa, mas têm 
conteúdos conotativos diversos, principalmente se pensarmos no prestígio que cada uma delas evoca.  
 
Desta maneira, podemos dizer que os sentidos das palavras compreendem duas ordens: referencial ou 
denotativa e afetiva ou conotativa.  
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A palavra tem valor referencial ou denotativo quando é tomada no seu sentido usual ou literal, isto é, naquele 
que lhe atribuem os dicionários; seu sentido é objetivo, explícito, constante. Ela designa ou denota determinado 
objeto, referindo-se à realidade palpável. 

 

Denotação é a significação objetiva da palavra; é a palavra em "estado de dicionário"  
 

Além do sentido referencial, literal, cada palavra remete a inúmeros outros sentidos, virtuais, conotativos, que são 
apenas sugeridos, evocando outras ideias associadas, de ordem abstrata, subjetiva.  
 

Conotação é a significação subjetiva da palavra; ocorre quando a palavra evoca outras realidades por 
associações que ela provoca.  

 
O quadro abaixo sintetiza as diferenças fundamentais entre denotação e conotação:  
 

DENOTAÇÃO CONOTAÇÃO 
palavra com significação restrita palavra com significação ampla  

palavra com sentido comum do dicionário palavra cujos sentidos extrapolam o sentido 
comum 

palavra usada de modo automatizado palavra usada de modo criativo  

linguagem comum linguagem rica e expressiva  
 
• Exemplos de conotação e denotação (textos 1 e 2)  
 

Para exemplificar, de maneira simples e clara, estes dois conceitos, vamos tomar a palavra cão: terá um 
sentido denotativo quando designar o animal mamífero quadrúpede canino; terá um sentido conotativo 
quando expressar o desprezo que desperta em nós uma pessoa sem caráter ou extremamente servil.  
(Otto M.Garcia, 1973)  

 
Nas receitas abaixo, as palavras têm, na primeira, um sentido objetivo, explícito, constante; foram usadas 
denotativamente. Na segunda, apresentam múltiplos sentidos, foram usadas conotativamente. Observa-se que os 
verbos que ocorrem tanto em uma quanto em outra - dissolver, cortar, juntar, servir, retirar, reservar - são aqueles 
que costumam ocorrer nas receitas; entretanto, o que faz a diferença são as palavras com as quais os verbos 
combinam. Combinações esperadas no texto 1, combinações inusitadas no texto 2. 
 

TEXTO I 
Bolo de arroz  
3 xícaras de arroz  
1 colher (sopa) de manteiga  
1 gema  
1 frango  
1 cebola picada  
1colher (sopa) de molho inglês  
1colher (sopa) de farinha de trigo  
1 xícara de creme de leite salsa picadinha  
Prepare o arroz branco, bem solto.  
Ao mesmo tempo, faça o frango ao molho, 

TEXTO II 
Receita  
Ingredientes  
2 conflitos de gerações  
4 esperanças perdidas  
3 litros de sangue fervido  
5 sonhos eróticos  
2 canções dos Beatles  
Modo de preparar  
Dissolva os sonhos eróticos  
nos dois litros de sangue fervido  
e deixe gelar seu coração.  
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