
 

Materiais completos e amostras: https://quebrandoquestoes.com/ 

Simulado de Português – Parônimos, Homônimos, Hipônimos e Hiperônimos 
(FUNRIO/Prefeitura de Porto de Moz - PA/2019) 

01) Em relação ao significado das palavras são parônimos: Iminente - eminente / retificar – ratificar. 

Comentário: 
 

Parônimos x Homônimos 

Parônimos Homônimos 

Palavras com significados diferentes, porém com 
grafias e pronúncias semelhantes. 

Palavras que têm algo igual: a pronúncia, a escrita 
ou as duas coisas. Contudo, têm significados 
diferentes. Podem ser classificados em 

• Homófonos (se houver mesma pronúncia, 
mas não mesma escrita); 

• Homógrafo (se houver mesma escrita, mas 
não mesma pronúncia); 

• Perfeitos (se houver mesma pronúncia e 
mesma escrita). 

Exemplos 
Mandado (Ordem Judicial); 
Mandato (Procuração); 
Inflação (Aumento dos preços); 
Infração (Violação). 

Exemplos 
Bucho (Estômago); 
Buxo (Arbusto); 
Estrato (Camada); 
Extrato (O que se extrai de). 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/paronimos-homonimos.htm  

 
 

Eminente Iminente 

Excelência, Ilustre, Superior. Prestes a acontecer. 

Ex: José é eminente no assunto. Ex: O risco da queda da barragem é iminente. 

 

Ratificar Retificar 

Confirmar, Reafirmar, manter. Corrigir, emendar. 

Ex: Maria ratificou sua palavra. Ex: Antônio retificou o que estava errado. 

 
Gabarito: Correto. 

(IESES/Prefeitura de São José do Cerrito - SC/2017) 
02) A palavra “coluna”, referindo-se à coluna do Jornal, é homônima perfeita de “coluna”, indicando parte 
do corpo. 

Comentário: 
 

Homônimos 

Palavras que têm algo igual: a pronúncia, a escrita ou as duas coisas. Contudo, têm significados diferentes. 
Podem ser classificados em 
• Homófonos (se houver mesma pronúncia, mas não mesma escrita); 
• Homógrafo (se houver mesma escrita, mas não mesma pronúncia); 
• Perfeitos (se houver mesma pronúncia e mesma escrita). 

Homônimos Perfeitos 

Possuem as mesma escrita e mesma pronúncia, mas significados diferentes. 

Exemplos 
Fui cedo para o culto. (Advérbio – Tempo) / Cedo o meu banco para Maria. (Verbo ceder); 
José rio de Maria. (Verbo Rir) / José foi tomar banho de rio. (Substantivo); 

Homônimos Homófonos 

Possuem mesma pronúncia, mas possuem escritas e significados diferentes. 

Exemplos 
“José” tem um acento agudo. (Sinal gráfico) / Sentei no meu assento. (Cadeira/Banco/Lugar); 
Maria possui um cento. (Número Cem) / Eu sento no sofá. (Verbo Sentar); 

Homônimos Homógrafos 

Possuem mesma escrita, mas pronúncias e significados diferentes. 

Exemplos 
Eu almoço na casa da mamãe. (Verbo Almoçar) / O almoço ficou pronto. (Substantivo); 
Eu quero uma colher. (Substantivo) / Ela irá colher as frutas. (Verbo Colher); 

 Homônimos Perfeitos Homônimos Homófonos Homônimos Homógrafos 

Escrita Igual Diferente Igual 
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Pronúncia Igual Igual Diferente 

Significado Diferente Diferente Diferente 
Fonte: https://www.normaculta.com.br/palavras-homonimas/  

 
Gabarito: Correto. 

 (FAPEC/UFMS/2018) 
03) A concordância, a grafia e o emprego de homônimos e parônimos estão corretos em: 
Há poucos metros do endereço determinado para cumprimento do mandato de busca e apreensão, os policiais 
foram surpreendidos por um grupo de indivíduos fortemente armado. 

Comentário: 
 
Há poucos metros do endereço determinado para cumprimento do mandato de busca e apreensão, os policiais 
foram surpreendidos por um grupo de indivíduos fortemente armado. 
 

Há A 

Verbo haver no sentido de existir ou ocorrer. 
Verbo no sentido de tempo decorrido. 

Tempo futuro ou Artigo. 

Ex: Há anos não via você. Ex: Manoel cantará daqui a trinta minutos.  

 

Mandado Mandato 

Ordem Judicial 
Alguém que recebe de outrem poder, para, em 

seu nome, praticar atos, ou administrar 
interesses. 

Ex: A PF está com o mandado de prisão. Ex: O prefeito possui um mandato de 4 anos. 

 
 
Gabarito: Errado. 

 (UECE-CEV/DETRAN-CE/2018) 
04) Pere Navarro apresentou várias conjeturas sobre o trânsito no Brasil, considerando a conjuntura da 
época da entrevista. 

Comentário: 
 

Conjectura ou Conjetura Conjuntura 

Suposição, hipótese. Situação, Momento, Contexto. 

Ex: O cientista fez uma conjectura. 
Ex: A atual conjuntura econômica é 

complicada. 

 
Gabarito: Correto. 

(UFU-MG/ UFU-MG/2017) 
05) Os memorandos foram encaminhados com antecedência afim de agilizar o processamento de dados. 

Comentário: 
 

Afim A fim de 

Semelhante, Igual. Propósito, Finalidade. 

Ex: Eles possuíam características afins. Ex: Cantou a fim de conquistar a plateia. 

 
Gabarito: Errado. 

(Marinha/EAM/2016) 
06) Apesar de as redes sociais possibilitarem comunicação em tempo real, muitas informações não são 
absolvidas instantaneamente. 

Comentário: 
 

Absorver Absolver 

Consumir. Perdoar. 

Ex: A terra absorveu toda a água. Ex: O juiz absolveu o réu. 

 
Gabarito: Errado. 

(FGV/AL-MA/2013) 
07) O juiz pretendia deferir o requerimento. 

Comentário: 
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Diferir Deferir 

Diferenciar, Distinguir. Atendido, Aceito. 

Ex: José diferiu os assuntos apresentados. Ex: O juiz deferiu o recurso.  

 
Gabarito: Correto. 

(FAURGS/TJ-RS/2017) 
08) A intensão do magistrado era tão somente fazer justiça. 

Comentário: 
 

Intenção Intensão 

Ideia, vontade, plano. Aumento de energia ou força. 

Ex: Essa era a intenção do juiz. 
Ex: Com a nova frente fria existira uma 

intensão do frio. 

 
Gabarito: Errado. 

(UECE-CEV/UECE/2015) 
09) Crime é hiperônimo de furto. Isso significa que o sentido do vocábulo crime é mais genérico do que o 
sentido do vocábulo furto. 

Comentário: 
 

Hiperônimo 

Palavra com significado mais abrangente, ou seja, possui um sentido genérico. 

Ex: Brasil é hiperônimo de nordeste. 
Ex: Animal é hiperônimo de cavalo. 
Ex: Ferramenta é hiperônimo de martelo. 

Hipônimo 

Palavra com significado mais específico. 

Ex: Azul é hipônimo de cor. 
Ex: Cavalo é hipônimo de animal. 
Ex: Martelo é hipônimo de Ferramenta. 

 
Gabarito: Correto. 

(UPENET/IAUPE/SUAPE/2010) 
10) Pastor-alemão é Hiperônimo de cachorro. 

Comentário: 
 

Hiperônimo 

Palavra com significado mais abrangente, ou seja, possui um sentido genérico. 

Ex: Brasil é hiperônimo de nordeste. 
Ex: Animal é hiperônimo de cavalo. 
Ex: Ferramenta é hiperônimo de martelo. 

Hipônimo 

Palavra com significado mais específico. 

Ex: Azul é hipônimo de cor. 
Ex: Cavalo é hipônimo de animal. 
Ex: Martelo é hipônimo de Ferramenta. 

 
Pastor-alemão é (Hipônimo) de cachorro. 
 
Gabarito: Errado. 

 

https://quebrandoquestoes.com/

