
 
Exercícios de Revisão 

Semântica 
 

1)  Assinale os parônimos: 
a) sela – cela 
b) taxa – tacha 
c) ratificar – retificar 
d) curto – longo 
e) ceda – seda 

 

2) Paisagem onírica quer dizer: 
a) Paisagem real 
b) Paisagem de sonhos 
c) Paisagem alegre 
d) Paisagem distante 
e) Paisagem confusa 

 

3) A comida está insossa, inodora e insípida. Respectivamente significa que a 
comida está: 
a) Sem sabor, sem sal, sem cheiro 
b) Sem sal, sem sabor, sem cheiro 
c) Sem sal, sem cheiro, sem sabor 
d) Sem cheiro, sem sal, sem sabor 
e) Sem sabor, sem cheiro, sem sal 

 

4) Indique o item em que o antônimo da palavra ou expressão em destaque 
está corretamente apontado: 
a) Duradouro sucesso – efêmero 
b) Fama em ascendência – elevada 
c) Elegante região – carente 
d) Sala lotada – desabitada 

 

5) A palavra tráfico não deve ser confundida com tráfego, seu parônimo. Em 
que item a seguir o par de vocábulos é exemplos de homonímia e não de 
paronímia? 



 
a) Estrato / extrato 
b) Flagrante / fragrante 
c) Eminente / iminente 
d) Inflação / infração 
e) Cavaleiro / cavalheiro 

 

6) Assinale a alternativa correta, considerando o sentido das palavras: 
a) Emergir = vir à tona; imergir = mergulhar 
b) Emigrar = entrar no país; imigrar = sair do país 
c) Delatar = expandir; dilatar = denunciar 
d) Deferir = diferenciar; diferir = conceder 
e) Dispensa = cômodo (de uma casa); despensa = não obrigatório 
 

7) Indique a letra na qual as palavras completam, corretamente, os espaços 
das frases abaixo: 
I Quem possui pequena deficiência visual não consegue _____________ as 
imagens. 

II Hoje são muitos os governos que passaram a combater o _______ de 
entorpecentes com rigor. 

III O diretor do presídio ____ pesado castigo aos prisioneiros revoltosos. 

a) Discriminar – tráfico – infligiu 
b) Discriminar – tráfico – infringiu 
c) Descriminar – tráfego – infringiu 
d) Descriminar – tráfego – infligiu 
e) Descriminar – tráfico – infringiu 

 

8) No ________ do violencelista _____ havia muitas pessoas, pois era uma 
______ beneficente. 
a) Conserto – eminente – sessão 
b) Concerto – iminente – seção 
c) Conserto – iminente – seção 
d) Concerto – eminente – sessão 

 



 
9) “... estudou para ser monge beneditino no Colégio São Bento, em São 

Paulo, onde chegou a escrever um livro sobre a ordem. No entendo, acabou 
seguindo o caminho da poesia – em meio à agitação cultural e política dos 
anos 1960 e 1970” 

 

Considerando o contexto, o sentido dos elementos grifados acima pode ser 
adequadamente reproduzido, na ordem dada, por: 

a) disposição – tumulto 
b) escola – confronto 
c) equilíbrio – burburinho 
d) congregação – efervescência 
e) prudência - radicalismo 

 

10)“Quem sabe seus museus, prédios governamentais e catedrais não tivessem 
mesmo sido construídos para ilustrar essa perplexidade?” 
De acordo com o contexto, o sentido do elemento grifado acima pode ser 
adequadamente reproduzido por: 

a) Descompasso 
b) Problemática 
c) Melancolia 
d) Estupefação 
e) Animosidade 

 

11) A escolha do nome de um bar chamado “bar 
álcool íris” baseou-se na relação que há entre as 
palavras álcool e arco. Caracteriza-se um caso de: 
a) Ambiguidade 
b) Homonímia 
c) Paráfrase 
d) Paronímia 
e) Polissemia 

 

12)“Todos querem que nós ________” 
Apenas uma alternativa completa coerente e adequadamente a frase acima: 



 
 

a) Desfilando pelas passarelas internacionais 
b) Deísta da ação contra aquele salagrário 
c) Estejamos pronto em breve para o trabalho 
d) Recuperássemos a vaga de motorista da firma 
e) Tentamos aquele emprego novamente 

 

13)Os vocábulos emergir e imergir são parônimos e empregar um pelo outro 
acarreta grave confusão nos sentidos. Das alternativas abaixo, só uma 
apresenta uma frase em que se respeita o devido sentido dos vocábulos, 
selecionando convenientemente o parônimo adequado à frase elaborada. 
 

a) A descoberta do plano de conquista era eminente 
b) O infrator foi preso em flagrante 
c) O candidato recebeu despensa das duas últimas provas 
d) O metal delatou ao ser submetido à alta temperatura 
e) Os culpados espiam suas culpas na prisão 
 

14)“Tampouco seu trabalho na indústria do cordel, que já estava bem firmada 
quando ele apareceu. Nunca, aliás, possuiu impressora própria.” 
 

Os elementos destacados apresentam sentido, respectivamente de: 

a) Também não – a propósito 
b) Não mais que – porém 
c) Muito menos – qual seja 
d) Tal e qual -  portanto 
e) Ainda assim – por sinal 

 

15) (UFPB-2010) Quanto à organização sintático-semântica do fragmento 
“Ninguém ama tanto a vida como a pessoa que envelhece”, é correto afirmar: 

a) As formas verbais “ama” e “envelhece” exigem complemento. 
b) O conectivo “como” introduz oração que expressa ideia de conformidade. 
c) Os termos “Ninguém” e “vida” exercem a mesma função sintática. 



 
d) A forma verbal “envelhece” tem como complemento o termo “pessoa”. 
e) A oração “que envelhece” expressa ideia de restrição. 
 

16. 

Esparadrapo 

Há palavras que parecem exatamente o que querem dizer. “Esparadrapo”, por 
exemplo. Quem quebrou a cara fica mesmo com cara de esparadrapo. No entanto, 
há outras, aliás de nobre sentido, que parecem estar insinuando outra coisa. Por 
exemplo,“incunábulo*”. 

QUINTANA, Mário. Da preguiça como método de trabalho. Rio de Janeiro, Globo. 1987. p. 83. 

*Incunábulo: [do lat. Incunabulu; berço]. Adj. 1- Diz-se do livro impresso até o ano de 1500./ S.m. 2 – 
Começo, origem. 

A locução “No entanto” tem importante papel na estrutura do texto. Sua função 
resume-se em: 

a) ligar duas orações que querem dizer exatamente a mesma coisa. 
b) separar acontecimentos que se sucedem cronologicamente. 
c) ligar duas observações contrárias acerca do mesmo assunto. 
d) apresentar uma alternativa para a primeira ideia expressa. 
e) introduzir uma conclusão após os argumentos apresentados. 
 
17) Indique a alternativa na qual as palavras completam, corretamente, os espaços 
das frases abaixo. 

O adultério foi _____________________ do Código Penal. 

O congestionamento na Avenida Paulista paralisou o _____________________ de 
veículos por duas horas. 

Ao beber e dirigir, o condutor está ___________________ as leis de trânsito. 

Os condenados foram presos em ____________________ ao tentarem assaltar 
uma residência. 

a) descriminado – tráfego – infringindo – flagrante 



 
b) descriminado – tráfico – infringindo – fragrante 
c) discriminado – tráfego – infligindo – fragrante 
d) descriminado – tráfego – infligindo – flagrante 
e) discriminado – tráfico – infligindo – fragrante. 
 
18) Quanto ao emprego dos “porquês”, as expressões destacadas estão 
empregadas de maneira correta em: 

1) Os pacientes não entenderam o por que da demora no atendimento. 

2) Por que todos os voos programados para hoje foram cancelados? 

3) Porque chovia torrencialmente, todos os voos programados para hoje foram 

cancelados. 

4) Entenda o porquê de tantos movimentos sociais no ano de 2013. 

5) Não ir à aula hoje? Por quê? 

 

a) 1, 2, 3, 4 e 5. 

b) 2, 3, e 5. 

c) 2, 3, 4 e 5. 

d) apenas 1 e 4. 

e) 2, 4 e 5. 

 

 

 

 



 
 

 


