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Semântica

Semântica
semantiké téchne semantiké



Homônimo

Homônimo
homonímia

quarto quarto manga manga
apelo apelo

e apelar consolo
consolo o

consolar



são ser
saudável

acento assento coser cozer
ante- anti



Parônimo

paronímia

descrição discrição
retificar ratificar



Absolver O júri absolveu o réu

Absorver O solo absorveu lentamente a água da
chuva

Acender
Ascender
Acento Vocábulo sem acento

Assento Tomar assento num cargo

Acerca de No discurso, o Presidente falou acerca de
seus plano

A cerca de O anexo fica a cerca de trinta
metros do prédio principal. Estamos a cerca de um mês ou (ano) das
eleições.

Há cerca de Há cerca de um ano,
tratamos de caso idêntico; : Há cerca de mil
títulos no catálogo.



Acidente A derrota foi um acidente na
sua vida profissional. O súbito temporal provocou terrível acidente no
parque.

Incidente O incidente da demissão já
foi superado.

Adotar
Dotar

Afim Se o
assunto era afim, por que não foi tratado no mesmo parágrafo?

A fim de O projeto foi
encaminhado com quinze dias de antecedência a fim de permitir a
necessária reflexão sobre sua pertinência.

Alto
Auto
Aleatório:
Alheatório



Amoral
Imoral
Ante Ante tal situação, não teve
alternativa

Ante prefixo antepor, antever, anteprojeto,
antediluviano.

Anti prefixo anticientífico, antibiótico,
antimarx, anti-higiênico

Ao encontro de Foi ao encontro dos colegas.
O projeto salarial veio ao encontro dos anseios dos trabalhadores.

De encontro a O carro foi de encontro a um
muro. O governo não apoiou a medida, pois vinha de encontro aos
interesses dos menores.



Ao invés de Ao invés de demitir dez funcionários, a
empresa contratou mais vinte. ao em vez de.)

Em vez de Em vez de demitir dez funcionários, a empresa
demitiu vinte.

A par O Ministro está a par ao
do assunto

Ao par

Cessão A cessão do local pelo município tornou possível a
realização da obra

Seção Em qual seção
do ministério ele trabalha

Sessão
A próxima sessão

legislativa será iniciada em 1o de agosto.



Comprimento
Cumprimento
Concerto cp.
concertar O concerto das nações... O concerto de Guarnieri...

Conserto cp. consertar Certos
problemas crônicos aparentemente não têm conserto.

Conje(c)tura
Conjuntura

Descrição
Discrição
Descriminar
Discriminar
Despensa

Dispensa



Despercebido Apesar de
sua importância, o projeto passou despercebido.

Desapercebido Embarcou para a missão
na Amazônia totalmente desapercebido dos desafios que lhe aguardavam.

Emenda Ao torná-lo
mais claro e objetivo, a emenda melhorou o projeto

Ementa
Procuro uma lei cuja ementa é “dispõe sobre a propriedade industrial”.

Eminente (eminência)
Iminente (iminência)
Emitir (emissão)
Imitir (imissão)
Flagrante

Fragrante



Inflação

Infração
Infligir O juiz
infligiu pesada pena ao réu

Infringir
infração A condenação decorreu de ter ele infringido um sem número de
artigos do Código Penal

Expressões a evitar
e expressões de uso recomendável



à medida que/na medida em que
medida que

Na medida em que

em

a partir de
A partir de

considerando,
tomando-se por base, fundando-se em, baseando-se em



ambos/todos os dois
Ambos

ambos dois, ambos os dois, ambos de
dois, ambos a dois

enfatizar todos os dois

Todos os dois Ministros assinaram a Portaria.

anexo/em anexo

:

Encaminho as minutas anexas.

Dirigimos os anexos projetos à Chefia

junto, apenso em anexo

Encaminho as minutas em anexo.

Em anexo, dirigimos os projetos à Chefia.

conjuntamente, juntamente com



ao nível de/em nível (de)
nível à mesma altura de

Fortaleza localiza-se ao nível do mar

em nível, com relação a, no que se refere a
Em nível

A decisão foi tomada em nível Ministerial;

Em nível político, será difícil chegar-se ao consenso.

A nível de

assim

dessa forma, desse modo, diante do exposto, diante disso,
consequentemente, portanto, por conseguinte, assim sendo, em
consequência, em vista disso, em face disso.



através de/por intermédio de
Através de de lado a lado, por entre

A viagem incluía deslocamentos através de boa parte da floresta.

por intermédio, por, mediante, por meio de, segundo,
servindo-se de, valendo-se de:

O projeto foi apresentado por intermédio do Departamento. O
assunto deve ser regulado por meio de decreto.
A comissão foi criada mediante portaria do Ministro de Estado.

bem como
e como (também), igualmente, da mesma

forma
bem assim

cada

Quanto às famílias presentes, foi distribuída uma cesta básica a cada
uma

foi distribuída uma cesta básica a cada.



causar
originar, motivar, provocar, produzir, gerar,

levar a, criar

constatar
atestar, apurar, averiguar, certificar-se,

comprovar, evidenciar, observar, notar, perceber, registrar, verificar.

dado/visto/haja vista
dado visto

Dados o interesse e o esforço demonstrados, optou-se pela permanência
do servidor em sua função.

Dadas as circunstâncias...

Vistas as provas apresentadas, não houve mais hesitação no
encaminhamento do inquérito



haja vista uma vez que seja
considerado veja-se

O servidor tem qualidades, haja vista o interesse e o esforço
demonstrados.

Haja visto o

de forma que, de modo que/de forma a, de modo a
De forma maneira, modo que

De forma maneira modo a

*de
formas maneiras modos



deste ponto de vista
sob este ângulo, sob este aspecto, por

este prisma, desse prisma, deste modo, assim, destarte.

detalhar
particularizar, pormenorizar, delinear,

minudenciar.

devido a
em virtude de, por causa de, em razão de,

graças a, provocado por.

dirigir

transmitir, mandar, encaminhar, remeter, enviar, endereçar.



“ele é suposto saber”
he is supposed to know

ele
deve(ria) saber, supõe-se que ele saiba.

em face de
em face de diante de

de face a frente a

enquanto
ao passo que, à medida que

enquanto que.

especialmente
principalmente, mormente, notadamente, sobretudo,

nomeadamente, em especial, em particular



este, esta, esse, essa, isso, aquele e aquela e aquilo



inclusive
inclusão exclusive

até ainda
igualmente, mesmo, também, demais.

informar
comunicar, avisar, noticiar, participar, inteirar, cientificar,

instruir, confirmar, levar ao conhecimento, dar conhecimento; ou
perguntar, interrogar, inquirir, indagar

nem

e

Não foram feitos reparos à proposta inicial, nem à nova versão do
projeto

não nem, nem tampouco

Não pôde encaminhar o trabalho no prazo, nem não teve tempo para
revisá-lo

nem teve tempo para revisá-lo.



onde
em que (lugar)

A cidade onde nasceu.

O país onde viveu

a lei onde é fixada a pena encontro
onde o assunto foi tratado onde em que, na
qual, no qual, nas quais, nos quais

a lei na qual é fixada a pena, o encontro no qual (em que)

o assunto foi tratado.

operacionalizar
Neologismo verbal realizar, fazer,
executar, levar a cabo ou a efeito, pôr em obra, praticar, cumprir,
desempenhar, produzir, efetuar, construir, compor, estabelecer

agilizar, objetivar
izar ar

ágil + izar = agilizar; objetivo + ar = objetivar



opinião/“opinamento”
parecer opinião opinamento

parecer, juízo, julgamento, voto, entendimento, percepção.

opor veto (e não apor)
opor veto Apor aposto

pertinente/pertencer
Pertinente pertinere pertencente
oportuno Pertencer pertinescere
pertinere

no que diz respeito, no que respeita, no tocante, com relação.



posição/posicionamento
Posição postura, ponto de vista, atitude, maneira,
modo. Posicionamento

posição

relativo a
referente a, concernente a, tocante a, atinente a,

pertencente a, que diz respeito a, que trata de, que respeita



ressaltar
destacar, sublinhar, salientar, relevar, distinguir, sobressair

“se” (pronome)

Para atingir esse objetivo há que evitar o uso de coloquialismo
Para atingir- Há que se evitar

tratar (de)
contemplar, discutir, debater, discorrer, cuidar, versar,

referir-se, ocupar-se de

viger
vigorar ter vigor funcionar

decreto prossegue vigendo

A portaria vige. A lei tributária vigente naquele ano



Vícios de linguagem







através desta
pela presente

»

»



Off

Sale

Free

Sine qua non

Data venia





»

»

»

»

»

»



Erros de paralelismo



brienfing









Gerundismo





gerundismo Folha de São Paulo, 13/08/2012

Nosso gerente vai estar entrando em contato.

Vou estar enviando seu cartão

Vai estar sendo resolvido seu problema



Pleonasmo

Chavão

Paralelismo
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