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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:______________________________________________________________

Parônimos - palavras quase iguais na grafia, mas com sentidos diferentes. 

EMINENTE OU IMINENTE?  

RESPOSTAS ÀS QUESTÕES ACERCA DESSE CONTEÚDO: 

1. A frase abaixo em que o emprego da palavra destacada está correto é: 

a) Os brasileiros saíram de seu país; eles, portanto, EMIGRARAM. 

b) Minha prima uruguaia era discreta; ela procedia com DESCRIÇÃO. 

c) Jonatas passou o sinal vermelho; levou multa, ou seja, cometeu INFLAÇÃO. 

d) Aquela moça sofreu DESCRIMINAÇÃO.  

e) Graziela achou facilmente a SESSÃO de alimentos. 

 

2. Leia as alternativas a seguir: 

I – O nadador EMERGIU da piscina. 

II – O EMINENTE jogador de futebol foi entrevistado. 

III – Jean avisou que a prova do ENEM era IMINENTE. 

Qual da alternativa abaixo pode ser marcada somente com as afirmativas corretas? 

a) I e II apenas. 

b) I e III apenas. 

c) II e III apenas. 

d) II apenas.  

e) I, II e III. 

 

3. Certa vez, Elka foi contratada para ser gerente de uma loja de grande porte. Ela 

deveria colocar uma placa com o seguinte dizer: “SESSÃO DE INFORMÁTICA”.  

A partir dessa informação, é possível dizer que: 

a) Ana escreveu a placa corretamente. 

b) Ana colocou o acento errado em uma das palavras. 

c) Ana deveria ter escrito “CESSÃO” para a placa ficar correta. 

d) Ana deveria ter escrito “SEÇÃO” para a placa ficar correta. 

e) Ana não deveria ter escrito “SEÇÃO” para a placa ficar correta. 
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4. No __________ do pianista argentino ____________ havia muitos fãs que são 

inscritos no seu canal do youtube, pois era uma _________ única no Brasil. 

a) conserto - eminente – sessão 

b) concerto - iminente - seção 

c) conserto - iminente - seção 

d) concerto - eminente - sessão 

e) concerto - eminente - secção 

 

5. Imagine que uma jornalista fez uma matéria para um jornal impresso de sua 

região que fica no interior de São Paulo e escreveu a seguinte frase como manchete 

de capa. “O novo juiz do Tribunal Regional do Trabalho infringiu a lei”. A partir dessa 

frase, é possível dizer que: 

a) a jornalista cometeu erro grave de ortografia 

b) a jornalista afirmou que o juiz desrespeitou uma lei. 

c) a jornalista afirmou que o juiz aplicou uma lei. 

d) o juiz já trabalhava há muitos anos neste Tribunal Regional do Trabalho. 

e) nenhuma das afirmativas anteriores é verdadeira em relação ao juiz.  

 


