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Tema da aula: Tipos de Homônimos: homônimos perfeitos, homófonos e 

homógrafos. 

 

Palavras homônimas são palavras que são pronunciadas da mesma forma, mas têm 

significados diferentes. Existem três tipos de homônimos: homônimos perfeitos, 

homófonos e homógrafos.  

Homônimos perfeitos 

Homônimos perfeitos são palavras que possuem a mesma grafia e o mesmo som, mas 

que apresentam significados diferentes. 

Exemplos: Caminho 

Você sabe o caminho para a casa de Pedro? (substantivo – itinerário) 

Eu caminho na praia todos os dias durante uma hora. (verbo caminhar) 

• Fonética (som): igual 

• Grafia (escrita): igual 

• Significado: diferente 

 Homônimos Homófonas 

Palavras homófonas, são palavras que apresentam a mesma fonética, ou seja, são 

pronunciadas de forma igual, mas que apresentam significados e escritas diferentes. 

Exemplos: Acento/assento 

A palavra estômago tem acento circunflexo. (sinal gráfico) 

No ônibus cedi meu assento ao senhor idoso. (cadeira, lugar) 

• Fonética (som): igual 

• Grafia (escrita): diferente 

• Significado: diferente 
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Homônimos Homógrafas 

Palavras homógrafas, são palavras que apresentam a mesma grafia, ou seja, são 

escritas de forma igual, mas que apresentam significados e pronúncias diferentes. 

Exemplos: Acerto 

O presidente discursou com muito acerto. (substantivo – correção) 

Eu nunca acerto nas respostas deste jogo. (verbo acertar) 

• Fonética (som): diferente 

• Grafia (escrita): igual 

• Significado: diferente 

Atividades: 

1. Classifique as orações em destaque quanto ao tipo de Homônimo: 

a) Esta barra de aço é muito resistente. (liga de ferro)  homófonos  
    Quase asso com tanto calor! (verbo assar) 
 
b) O assassino passará o resto de sua vida naquela cela. (pequeno compartimento) 
    Colocou a sela no cavalo e saiu cavalgando. (assento acolchoado)  homófonos 

 
c) O almoço de domingo estava delicioso! (substantivo - refeição) 
    Hoje eu almoço com você. (verbo almoçar) homógrafos 

 
d) Hoje eu consegui sair cedo de casa. (advérbio - com antecedência) perfeitos 
    Cedo sempre meu lugar a pessoas grávidas e idosas. (verbo ceder) 
 

e) Os alpinistas estão escalando o morro. (monte) perfeitos 
    Eu morro de medo de altura! (verbo morrer) 
 

f) O carpinteiro vai serrar a madeira para fazer uma escrivaninha. (cortar) homófonos 

   A direção chamou o funcionário para cerrar o contrato de trabalho. (fechar, terminar) 
 
g) Preciso de uma colher para mexer o feijão. (substantivo – utensílio de mesa) 
    Pare de colher as laranjas, ainda estão verdes! (verbo colher) homógrafos 
 
h) Você tem mais gelo para a caipirinha? (substantivo – água em estado sólido) 
    Eu gelo só de pensar nesse assunto! (verbo gelar) homógrafos 
 

i) Quando ele a chamou, ela olhou para trás. (local posterior) homófonos 

    Não se preocupem, ele traz o material. (verbo trazer)  
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2. Assinale a sequência de acordo com a classificação dos homônimos: 
 
I) Eu posso levar esta embalagem sozinha porque é leve. (adjetivo – com pouco peso) 
    Você quer que alguém leve este material para a garagem? (verbo levar) perfeitos 
 
II) Vamos tomar banho de rio? (substantivo – curso de água fluvial) perfeitos 
     Eu rio de suas piadas porque você é hilariante! (verbo rir) 
 
III) Já fiz o molho branco da lasanha! (substantivo - caldo) homógrafos 
   Eu me molho sempre que lava louça. (verbo molhar) 
 
IV) Você sabe os números sorteados na sena? (lotaria)  homófonos 
     A cena do crime foi investigada pelos especialistas. (cenário) 
 
a) Perfeitos, homógrafos, homófonos, perfeitos. 
b) Homógrafos, perfeitos, homófonos, homógrafos. 
c) Perfeitos, perfeitos, homógrafos, homófonos. 
d) Perfeitos, homógrafos, perfeitos, homófonos. 

 
 
 
 

 

 


