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HOMÓFONO

Palavras que possuem o mesmo som.

podem ser escritas de maneira diferente

(em português temos cessão, sessão e seção)

It’s – forma verbal do verbo to be no presente com o pronome it.

Its – possessivo de coisas em geral.

Sessão: tem sentido de reunião ou algo que você vá fazer 

sentado, já que a palavra é derivada do latim “sessio” que 

significa “sentar-se”. ... c) Decidimos fazer 

uma sessão extra para decidir o novo acordo. Cessão: 

tem sentido de ceder, doar, transferir algo a alguém. a) 

Será necessário fazer uma cessão de direitos.



EXAMPLES: 

Two – número 2

Too – também; demais

To – preposição

They’re – forma verbal do verbo to be com o pronome they

Their – possessivo da terceira pessoa do plural (they)

There – advérbio de lugar (lá)



EXAMPLES

You’re – forma verbal do verbo to be com o pronome you

Your – possessivo da segunda pessoa do singular e plural (you)

Which – qual

Witch – bruxa

Would – verbo auxiliar para formação do futuro do pretérito

Wood – madeira



EXAMPLES:

Brake – freio

Break – quebrar

Stair – escada
Stare – encarar

Steel – aço

Steal – roubar

Hour – hora
Our – nosso

Rite – rito
Write – escrever
Right – correto; direita

Where – onde
Wear – usar



HOMÓGRAFOS

é cada uma de duas ou mais palavras escritas 

de modo idêntico, mas que são diferentes no 

significado e, algumas vezes, na pronúncia.



EXEMPLOS: 

Dove, pronunciada /dav/, significa pomba

Dove, pronunciada /douv/, é o passado do verbo dive (mergulhar)



HOMÓGRAFO – GRUPO 1

➢ Homógrafos que têm a mesma grafia e a mesma pronúncia, mas 

diferentes significados e/ou origem. 

Bear (S): urso

Bear (V): carregar - The chair, too fragile to bear her weight, collapsed.

Date (S): tâmara (tipo de fruta); dia em calendário, namorado

Date (V): datar; sair para namorar

Hide (S): pele, couro de animal

Hide (V): esconder

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/chair
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/fragile
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/weight
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/collapsed


EXEMPLOS: 

• Net (S): rede feita de corda

Net (Adj): líquido, como em net weight (peso líquido)

• Pick (S): picareta (ferramenta)

Pick (V): escolher

• Fast (Adj): rápido

Fast (V): abster-se de alimentos

https://www.inglesnosupermercado.com.br/bebida-lactea-nestle-fast-mostra-firmeza-e-rapidez-para-quebrar-jejum-do-consumidor/


HOMÓGRAFO – GRUPO 2

• Homógrafos que possuem a mesma escrita, mas diferentes sílabas tônicas. Mudando a 

sílaba tônica, transformamos o homógrafo em substantivo ou verbo.

• Address

áddress (N): endereço

addréss (V): escrever um endereço; dar uma palestra, discursar.

• Compress

cómpress (N): compressa colocada sobre a pele.

compréss (V): comprimir.

✓Os acentos agudos abaixo são apenas para indicar a sílaba tônica.



Export

éxport (N): algo que é exportado.

expórt (V): enviar um produto para fora do país, para ser vendido.

Insult

ínsult (N): insulto, ofensa

insúlt (V): dizer ou fazer algo que é ofensivo ou rude.



HOMÓGRAFO – GRUPO 3

Existem também homógrafos com a mesma grafia, mas com diferentes 

pronúncias e significados.

Read pronunciado /ríyd/: ler, no presente do indicativo.

Read pronunciado /red/: ler, no passado do indicativo.

Lead pronunciado /líyd/: conduzir, liderar.

Lead pronunciado /led/: chumbo.

Do pronunciado /dóu/: nota música dó.

Do pronunciado /dúw/: fazer.


