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1 Ortografia (homônimos e parônimos) 

 A semântica estuda a possibilidade de significado das palavras. Quanto a esse aspecto, classificam-se em: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Prof.ª Sônia 

Palavras que apresentam o mesmo som ou a mesma grafia, com diferentes 

significados. 
Homônimos 

Palavras que apresentam diferente som e diferente grafia, com diferentes 

significados. 
Parônimos 

Palavras que apresentam significados semelhantes. Sinônimos 

Palavras que apresentam significados opostos. Antônimos 

Homônimos 

Os homônimos subdividem-se em: 

 

 

 

Homófonos 

 

heterógrafos 

Homógrafos 

 

heterófonos 

 

Letra ele - Ele Buxo - bucho 

Homônimos 

perfeitos 

 

perfeitos 

 verão (verbo) – verão substantivo) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 1 

Os pares acidente/incidente; cheque/xeque; vultoso/vultuoso; verão/estio são, respectivamente:  

(A) sinônimos, homônimos, parônimos e antônimos.    

(B) parônimos, homônimos, parônimos e sinônimos.    

(C) parônimos, parônimos, sinônimos e sinônimos.    

(D) homônimos, homônimos, parônimos e sinônimos.    

(E) sinônimos, parônimos, sinônimos e antônimos.    

Parônimos 

Palavras parecidas no som e na grafia: 

 

 

 

Infração 

Inflação 

 

Descrição 

Discrição 

 

Descriminar

Discriminar 

 

Ratificar 

Retificar 

 

Sinônimos 

Palavras com significados semelhantes: 

 

 

 

Principalmente 

Sobretudo 

 

     Prescindível 

Dispensável 

 

Assunto 

Referente 

 

Antônimos 

Palavras com significados opostos: 

 

 

 

Adulterado 

Legítimo 

 

Afluência 

          Carência 

 

        Absoluto 

Relativo 

 



 QUESTÃO 2 

Apresente: 

2.1 sinônimo de abaixo-assinado: ________________________________________ 

2.2 antônimo de legítimo, autêntico:______________________________________ 

2.3 parônimo de despercebido:__________________________________________ 

2.4 parônimo de ratificar:_______________________________________________ 

2.5 homônima de paço:_________________________________________________ 

2.6 homófona de paço:_________________________________________________ 

2.7 homógrafa de ele:__________________________________________________     

2.8 antônimo de feminicídio:____________________________________________ 

2.9 homônina de manga (fruta):__________________________________________ 

2.10 parônima de infringir:______________________________________________ 

2 Ortografia (Emprego das letras) 

Regra 1     

Se  tem S, mantenha o S. 

Se tem Z, mantenha o Z. 

Se não tem S, nem Z, 

Acrescenta- se IZAR com Z. 

Exceções: Hipnose, Batismo, Síntese e Catequese são grafadas com , mas os verbos com . 

Hipnose é com S, mas eu vou hipnotizar é com Z. 

Batismo é com S, mas eu vou batizar é com Z. 

Síntese é com S, mas eu vou sintetizar é com Z. 

Catequese é com S, mas eu vou catequizar é com Z. 

 



1. aviso = ____________________________  

2. raiz = _____________________________  

3. pesquisa = _________________________  

4. síntese = __________________________  

5. economia = ________________________  

 Regra 2     

Os sufixos EZ e EZA transformam adjetivos em substantivos abstratos. 

1. pequeno =  ________________________  

2. estúpido =  ________________________  

3. avaro =  ___________________________  

4. gentil = ___________________________  

Regra 3  Os sufixos  ESA e ISA  são formadores de palavras femininas. 

1. profeta = __________________________  

2. calabrês = _________________________  

3. barão = ___________________________  

Observação importante: também são grafados com S os nomes próprios 

Regra 4 Depois de                              100% . 

1. Sou ___ a                               

2. Neu ___ a 

3. lou ___ a 

4. mai ___ ena 

5. repou____o 

 6. Mai___ena 



Regra 5 Depois de                       sempre    . 

Exceção: recauchutar com CH. 

1. Bai ___ ela 

2. trou ___ e 

3. amei ___ a 

4. fei ___ e 

 Regra 6  Após              sempre  . 

                                                                                           Exceções: mecha e mechoação. 

1. me ___ a (verbo) 

2. me ___ a (de cabelo)  

3. me ___ erica 

4. me ___ oação 

5. me ___ ilhão 

 

Regra 7  Após EN, sempre X, mas se a palavra primitiva já possuir o CH, o CH prevalecerá. 

1. en ___ ada 

2. en ___ aqueca 

3. en ___ ugar 

4. en ___ urrada 

5. en ___ arcar 

 



Regra 8  Palavras terminadas -to -tor -tivo grafam seus substantivos com Ç. 

1. exceto =______________________________ 

2. setor =______________________________ 

3. infrator =_____________________________ 

4. seletivo =____________________________ 

5. ativo =__________ ____________________ 

 

QUESTÃO 3 

A pergunta pedia que o candidato analisasse quatro gráficos. De acordo com o Inep, embora não haja 
incorreções nos dados, "as escalas apresentadas podem ter dificultado a visualização dos pontos relativos à 
concentração de gases e assim, a partir de um cálculo mais sofisticado, permitido uma segunda interpretação 
por alguns participantes". Segundo o órgão, a pergunta não será considerada no cálculo das proficiências. 
"Como a prova do Enem é baseada na Teoria de Resposta ao Item (TRI), a anulação não tem impacto no 
resultado final", afirma o comunicado do Inep. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/educacao/enem/2016/noticia/gabarito-da-segunda-aplicacao-do-enem-2016-e-
divulgado.ghtml>. Acesso em: 10 dez. 2016.  

 
A possibilidade de se registrar graficamente o mesmo fonema, empregando-se diferentes letras ou dígrafos 
pode gerar dúvidas que, às vezes, resultam em erros gráficos, como em 
(A) A visualização da trajetória do projétil só seria possível à noite.    
(B) A limpeza dos tanques consome dezenas de litros de detergente. 
(C) Não sei por que você não desiste logo e exclui seu primo da equipe.   
(D) Após duas semanas de paralisação, os petroleiros retomaram o projeto.    
(E) Se ela soubesse a data da viajem, poderia antecipar o envio da bagagem.    
 

QUESTÃO 4  

 
A ortografia é fruto de uma convenção. A forma de grafar as palavras é produto de acordos ortográficos que 
envolvem os diversos países em que a língua portuguesa é oficial. Com base nesse preceito, a dupla de 
palavras grafadas com “X”, de acordo com a mesma regra de ortografia de PEIXE é: 
(A) “enxada” e “feixe”. 
(B) “baixo” e “xis”. 
(C) “caixote” e “deixar”. 
(D) “enxaqueca” e “México”. 
(E) “xadrez” e “xereta”. 
 

PEIXE 



3 Ortografia (Emprego das letras) 

G1 
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G2 
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Auto 

Contra 

Extra 

Infra 

Intra 

Neo 

Proto 

Pseudo 

Semi 

Supra 

Ultra 

Ante 

Anti 

Arqui 

Sobre 

Diante de 

Diante de 



G3 

                                                                                

                                                                                        

 

                                                                      

 

                                                                                                                   

G4 

                                                                                     

                                                                       

  

                                                                                                  

                                                                                        

G5 

                                                                                

                                                                                        

 

                                                                                        

 

                                                                     e 

 

                                                    

 

 

Inter 

Super 

Hiper 

Pan 

Circum 

Mal 

Ab 

Ad 

Ob 

Sub 

Sob 

Diante de 

Diante de 

Diante de 



G6 Emprega-se  o    em  todos os prefixos relacionadas a seguir: 

Aquém Pró Sem 

Além Pré Bem 

Recém Pós  

   

Sota Nuper Grão 

Soto Ex (estado anterior ou cessamento) Grão 

Vice Para (verbo) – elemento de composição Bel 

Vizo   

G7Emprega-se    nas palavras derivadas por prefixação, conforme quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

                                                        

 

audio bio crono euro fito hexa infanto mega macro neuro penta tele turbo 

afro bis des eletro geo hidro linguo meso mini odonto pluri termo zoo 

auri beta dis etno  hemi hipo macro meta moto orto poli tetra  

bi cromo endo entre hetero homo maxi micro multi para  sócio tri  

Diante de 



QUESTÃO 5 

 

Na imagem acima, o cartunista brinca com a reforma ortográfica. Com relação ao emprego do hífen, todas as palavras 
estão de acordo com as novas regras, exceto  
(A) mega-empresa.    
(B) autorretrato.    
(C) autoajuda.    
(D) micro-ondas.    
(E) anti-inflamatório.     

 

QUESTÃO 6 

Julgue os itens subsequentes, quanto ao emprego do hífen. 

1 Eles são afro-descendentes 

2 Faça todos os exercícios extra-classe. 

3 Ana Júlia é uma bebê recém-nascida. 

4 Eduardo está fazendo um curso de pós-graduação. 

Agora assinale a alternativa correta: 

(A) C/C/E/C 

(B) E/E/C/C 

(C) E/E/E/C 

(D) E/E/E/E 

(E) C/C/C/C 

QUESTÃO 7 Julgue os itens subsequentes, quanto ao emprego do hífen. 

1 Que pessoinha sem-sal é aquela? 

2 Sejam todos bem-vindos ao retorno às aulas presenciais. 

3 Você já pulou de para-quedas? 

4 Pedro é nosso ex-aluno. 

5 Que pessoa grafina! 

 Agora assinale a alternativa correta: 

(A) C/C/E/C/E 

(B) E/E/C/C/C 

(C) E/E/E/C/E 

(D) E/E/E/C/C 

(E) C/C/C/E/E 


