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Polissemia – Homonímia – Paronímia





Semântica
É a parte da gramática que estuda os aspectos relacionados ao 

sentido de palavras e enunciados.

Alguns aspectos tratados pela semântica são: 

 Sinonímia;

 Antonímia;

 Campo Semântico;

 Hiponímia;

 Hiperonímia;

 Polissemia.



Sinonímia e Antonímia
Sinônimos – São palavras de sentidos aproximados que 

podem ser substituídas uma pela outra em diferentes 
contextos.

Você já vacinou seu cão?

Você já vacinou seu cachorro?

Já partiu um carro agora com um homem e uma mulher.

Já partiu um carro agora com duas pessoas.

(O contrário nem sempre é possível)



Antônimos – São palavras de sentidos contrários entre si.

Direita e Esquerda são antônimas e se opõem ou se excluem.

Exs.:

Velho/novo, emigrante/imigrante, bom/mau, bem/mal,



Hipônimos e Hiperônimos

São palavras pertencentes a um mesmo campo semântico, 

sendo o hipônimo uma palavra de sentido mais específico e o 

hiperônimo uma palavra de sentido mais genérico.

Hipônimo – Monitor, teclado, mouse, CPU ...

Hiperônimo – Computador, Equipamento de informática.



Polissemia

É a propriedade que uma palavra tem de apresentar vários 

sentidos.

Não consigo passar o fio de lã na agulha de tricô. (fibra)

Enrosquei minha pipa no fio daquele poste. (cabo de metal)



Ambiguidade

É a duplicidade de sentidos que pode haver em um texto, verbal 

ou não verbal.



Afinal, quem levou empurrões e pontapés?  Marcelo que entra 

no jogo por último? E, no caso, quem o teria agredido? Ou 

foi Lúcio, que antes agredia Guilherme e, depois da entrada 

de Marcelo, passou a ser agredido por este?



Homônimas

 Homônimas são palavras que têm a mesma pronúncia e a mesma

grafia, ou apenas a mesma grafia, ou a mesma pronúncia.

Homônimas homógrafas – Mesma grafia.

O sol forte seca rapidamente a roupa no varal. (é)

Por causa da seca, muitos agricultores tiveram prejuízos. (ê)

Homônimas homófonas – Mesmo som.

O mecânico ainda não terminou o conserto do carro.

No domingo haverá um concerto da orquestra sinfônica.

Homônimas perfeitas – Mesma grafia e mesmo som.

Por favor, leve este livro para meu irmão.

No final da tarde, caiu uma chuva bem leve.



Parônimas
 São palavras semelhantes na grafia e na pronúncia.

Polícia prende chefe de tráfico.

Tráfego foi intenso no feriado.

Ex .: descriminar/discriminar; eminente/iminente; retificar/ratificar; 

mandado/mandato; emergir/imergir; deferir/diferir.



Dificuldades
Por que:

• Subtende-se a palavra razão. (Diga por que mudou de ideia.).

• Quando equivale a “pelo qual”. ( A rua por que ando é deserta).

• Em títulos e perguntas. (Por que você demorou tanto?).

Por quê – Só no final de frase. (Ele não chegou ainda por quê?).

Porque – Equivale a pois, como. (Fique aqui porque vai chover.).

Porquê – Equivale a motivo. (Não revele a ninguém o porquê de 
nossa viagem.).



Mau – contrário de bom. Adjetivo, portanto modifica um substantivo.

(Ele é um mau companheiro)

Mal – contrário de bem. Pode ser:

 Substantivo – (Não há mal que sempre dure.) “males”

 Advérbio – (O jogador comportou-se mal.)

 Conjunção (quando) – (Mal cheguei, ele saiu.)

 Prefixo – mal-educado, malcriado.

Há –Tempo passado / verbo haver.

Não o vejo há muitos anos.

Há um artigo interessante nesta revista.

A –Tempo futuro / distância.

A dois minutos da peça, o ator ainda retocava a maquiagem.

Mora a cinco quadras daqui.



Mais – Quantidade, contrário de menos. (Converse menos e trabalhe mais)

Mas – Conjunção adversativa. (Ele pretendia apoiá-la, mas na última hora 

desistiu)

A fim de – Finalidade – (Cheguei a fim de terminar meu serviço.)

Afim – Semelhante, afinidade – (A matemática e a física são ciências afins).

Em vez de – Em lugar de – (Em vez de nos ajudar, prejudicou-nos.)

Ao invés de – Ao contrário de – (Ao invés de baixar, o preço subiu.)

Meio (advérbio) – um pouco – (A janela meio aberta deixava o ar entrar)

Meia (adjetivo) – metade – (Comprei meio quilo de carne e meia dúzia de 

ovos. / Já é meio-dia e meia (hora).)
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