
214  Fazendo a escolha correta 

         

 

 
A pergunta da vez 
 
 
No vocabulário jurídico há diversos homônimos e parônimos, isto é, palavras que se assemelham na 
escrita ou na pronúncia, mas que têm significados diferentes.  

 
Pergunta da vez 
 
Você sabe usá-las corretamente? 

 
Uma gota de gramática 
 
Aferir: conferir, verificar auferir: alcançar, colher 

Atuar: exercer atividade autuar: lavrar um auto, processar 

Deferir: atender o pedido, conceder diferir: divergir, adiar 

Delatar: denunciar dilatar: alargar 

Descriminar: inocentar discriminar: diferenciar, distinguir 

Eminente: elevado iminente: prestes a ocorrer 

Esperto: inteligente, astuto experto: especialista, perito 

Infligir: aplicar pena infringir: violar um preceito ou regra 

Mandado: ordem judicial mandato: poder p/ exercer missão, procuração 

Precedente: que vem antes procedente: que tem fundamento, proveniente de 

 

Questão bem prática para você 
 
Marque com X a opção que indica as frases corretas de acordo com o uso dos homônimos ou 
parônimos: 
 

a) O réu foi autuado após a denúncia da vítima. 
b) A autora foi indenizada devido à expedição improcedente do mandado de afastamento do lar. 
c) No voto, o desembargador diferiu o pedido do recurso. 
d) A exposição de outro a perigo eminente é configurado crime, de acordo com o Código Penal. 
e) O advogado solicitou o diferimento do julgamento. 
f) O mandato do Presidente da República termina em 2022.  
g) O magistrado julgou parcialmente precedente a pretensão inicial.  
h) Ao réu foi infligida a multa por dirigir embriagado. 
i) Devido à delação premiada, o cúmplice teve sua pena reduzida.  
j) O esperto que analisou a cena do crime apresentou um relatório minucioso. 
k) Potenciais assaltantes foram descriminados devido à falta de provas.  
l) A pena foi delatada devido às agravantes. 
m) O juiz deferiu a solicitação de um mandado de busca para o condomínio. 

 
1.  a, c, e, g, h, i, l, m 
2.  a, b, e, f, h, i, k, m 

3.  a, c, d, e, h, k, l, m 
4.  a, b, e, f, g, i, j, k, l 

 

Resposta:  
2. a, b, e, f, h, i, k, m  


