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▪ TEMPO DA AULA 9: 30min

▪ TEMPO DA AULA 10: 30min

▪ CONTEÚDO: Homonímia e Paronímia

▪ EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides

▪ ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe

▪ ATIVIDADES COMPLEMENTARES
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HOMONÍMIA
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CONCEITO

HOMONÍMIA é a área da linguística que estuda palavras que possuem SONS
e/ou GRAFIAS idênticas, porém apresentam SENTIDOS distintos.
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HOMONÍMIA

Homônimos = palavras que apresentam a mesma grafia e pronúncia, mas diferente
significado

➔O vale de Santarém é lindo!

➔Quanto vale o preço da amizade…

➔O rio corria manso

➔Às vezes, rio com gosto
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HOMONÍMIA
HOMÓGRAFOS

GRAFIA IGUAL
SONS E SENTIDOS DISTINTOS
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HOMONÍMIA
HOMÓFONOS

SOM IGUAL
GRAFIA E SENTIDOS DISTINTOS
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HOMONÍMIA HOMÓFONOS HOMÓGRAFOS

GRAFIA E SOM IGUAIS
SENTIDOS DISTINTOS

HOMÔNIMOS PERFEITOS

ou
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HOMONÍMIA

CESTA - recipiente aberto para sólidos soltos.

SESTA - repouso após o almoço; hora de descanso.

SEXTA - dia da semana.
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HOMONÍMIA EM RESUMO
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PARONÍMIA
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CONCEITO

PARONÍMIA é a área da linguística que estuda palavras que possuem SONS e
GRAFIAS muito parecidas, porém, diferem-se em todos esses aspectos,
inclusive quanto ao SENTIDO.

Pai, qual é a diferença entre Infração e Inflação?
- Bem, infração é quando alguém sabe que cometeu um erro e... É

punido!
E inflação?
- Bem, ai é quando ninguém sabe quem cometeu um erro e... Todos são

punidos!

Disponível em: https://anedotas.club/. Acesso em: 20 set. 2020.

https://anedotas.club/
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Disponível em: https://conhecimentocientifico.r7.com/homonimos-e-paronimos/. Acesso em: 20 set. 2020.

https://conhecimentocientifico.r7.com/homonimos-e-paronimos/


14

PARÔNIMOS
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POLISSEMIA
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POLISSEMIA

➔A maçã está podre e o pêssego está bom (a)
➔Ele é um bom rapaz (b)
➔Conseguimos um bom resultado (c)
➔Não estás bom da cabeça (d)

Polissemia = no contexto, observa-se que uma mesma
palavra que adquire vários significados, mantendo, por
outro lado, um vínculo com o sentido original.
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DISTINÇÃO ENTRE POLISSEMIA E HOMONÍMIA PERFEITA

▪ Tenho muita sede.

▪ A sede de vingança não faz bem.

▪ Trouxe uma manga deliciosa para mim.
▪ A manga da blusa está manchada.
▪ Ele manga de mim.

Polissemia = há nítido vínculo com o sentido original da palavra.
Homonímia perfeita = não há vínculo algum entre os sentidos.

Fruta tropical.

Parte da vestimenta que recobre o braço.

Caçoar / zombar de alguém [regionalismo].
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POLISSEMIA ou HOMONÍMIA PERFEITA?

BACK. A. Armandinho. Disponível em: https://www.tumblr.com/tagged/armandinho/. Acesso em: 20 set. 2020.

Homonímia perfeita, já que não há relação de sentido entre VENDO do verbo VER e
VENDO do verbo VENDER. Existe apenas a igualdade de grafia e de som.

https://conhecimentocientifico.r7.com/homonimos-e-paronimos/
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POLISSEMIA ou HOMONÍMIA PERFEITA?

Polissemia, uma vez que há relação de sentido nas duas ocorrências da palavra
VEÍCULO [Do latim vehiculum.i. = QUE TRANSPORTA].
▪ “veículo de cultura” - meio que leva cultura a alguém;
▪ “saltava do veículo” - meio de transporte [de um ponto a outro].
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QUESTÃO 1



22

QUESTÃO 1

Observamos na tirinha “Mafalda”, de Quino, que a palavra cultura adquiriu uma
multiplicidade de sentidos. Essa multiplicidade de sentidos que uma mesma palavra
pode apresentar, em diferentes contextos de uso, chama-se:

A. Hiperonímia.
B. Polissemia.
C. Hiponímia.
D. Ambiguidade.
E. Sinonímia.
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QUESTÃO 2

Encontramos o efeito polissêmico empregado na seguinte palavra

A. vaca.
B. humano.
C. costela.
D. radiografia.
E. conversa.



24

QUESTÃO 3

(ADAPTADA) A partir da grafia das palavras “cestas”, “sestas” e “sextas”, empregadas na
tirinha, observa-se que se trata de

A) palavras homófonas, mas não homógrafas.
B) palavras homófonas e homógrafas.
C) alterações “inventadas” pelo autor para nova escrita.
D) homônimos perfeitos, para que o leitor não se confunda.
E) palavras heterófonas e não homógrafas.
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QUESTÃO 4 [Profa. Flávia Lêda]

Para a obtenção de humor na tirinha, o quadrinista empregou o recurso expressivo da

A)heterofonia.
B) heterografia.
C) paronímia.
D)antonímia.
E) homonímia.
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QUESTÃO 5

Levando em consideração o contexto atribuído pelos enunciados, empregue
corretamente um dos termos propostos pelas alternativas entre parênteses.

A. O atacante aproveitou a jogada distraída e deu o ___________ no adversário.
(cheque/xeque)

B. O visitante pôs a _____________ no cavalo, despediu-se de todos e seguiu viagem.
(cela/sela)

C. No presídio, todos os ocupantes foram trocados de _____________. (cela/sela)
D. O filme a que assisti pertence à ______ das dez. (seção/sessão/cessão)
E. Entramos numa sala cheia de flores. Era uma situação ___________ (flagrante /

flagrante)

xeque

sela

cela
sessão

fragrante



❖ AULA 13: Ambiguidade e Duplo sentido

❖ AULA 12: Sentido denotativo e sentido conotativo
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