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É expressamente proibido cópia, venda, 

publicação e distribuição do conteúdo ofe-

recido. a utilização para qualquer outro 

fim está expressamente proibida por lei e 

pode resultar em penas civis e criminais.

Atenção
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EXERCÍCIOS

1. O rapaz foi preso em . (flagrante / fragrante)

2. Meu marido fala com muita . (descrição / discrição)

3. Na velhice, quero  os meus momentos. (fluir / fruir)

4. A advogada ganhará na primeira . (instância / estância)

5. Segui a  da médica, mas não obtive resultados. (proscrição / 
prescrição)

6. Não saia, porque a chuva está . (iminente / eminente)

7. O policial  os documentos do condutor bêbado. (aprendeu / 
apreendeu)

8. Ele a trata com muito respeito. É um perfeito . (cavaleiro / cava-
lheiro)

9. O  de escravos é um problema antigo no nosso país. (tráfico / 
tráfego)

10. os noivos receberam os no salão nobre. (cumprimentos / com-
primentos)

11. o motorista foi autuado porque  a velocidade permitida. (infli-
giu / infringiu)

12. o aluguel do apartamento implica o pagamento de um cheque  
(calção / caução)

13. após o temporal, o navio  (emergiu / imergiu)

14. os erros foram prontamente  pelo professor. (ratificados / reti-
ficados)

Parônimos

Parônimos são palavras parecidas na grafia e na pronúncia, mas apresentam significados diferen-
tes. É um termo que faz parte do estudo da semântica, ou seja, do significado das palavras. É mui-
to importante tomar conhecimento desses termos para que não haja confusão na hora da escrita. 

Seguem abaixo 50 frases com parônimos entre parênteses. Sua tarefa é ver qual deles preenche 
corretamente o espaço em branco. 

Bom estudo! 

céu Marques 
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Gabarito comentado
1. Flagrante – evidente, registrado no momento da realização

 Fragrante – que exala bom odor, aromático

2. Descrição – ato de descrever, expor

 Discrição – reserva; qualidade de discreto

3. Fluir – correr com certa abundância, emanar

 Fruir – gozar, desfrutar

4. Estância – morada

 Instância – jurisdição, urgência

5. Prescrição – ordem expressa

 Proscrição – eliminação, expulsão

6. Eminente – notável, célebre

 Iminente – prestes a acontecer

7. Aprender – instruir-se, adquirir conhecimento

 Apreender – assimilar mentalmente, captar, compreender

8. Cavaleiro – aquele que sabe andar a cavalo

 Cavalheiro – homem educado

9. Tráfego – trânsito

 Tráfico – comércio ilegal

10. Comprimento – extensão

      Cumprimento – saudação, ato de cumprir

11. Infligir – aplicar pena ou castigo

      Infringir – transgredir, violar, não respeitar

12. Calção – calça curta

       Caução – fiança, penhor, garantia de pagamento

13. Emergiu – veio à tona

      Imergiu – mergulhou, afundou



Todas as apostilas com
GABARITO COMENTADO

Clique aqui para conhecer nossa coleção de apostilas digitais!

NOVAS APOSTILAS!
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