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Leia o texto a seguir 

A ação de combate ao tráfico de animais silvestres terminou na manhã desta sexta-feira 

 

            Mais de 140 aves silvestres foram apreendidas nos últimos três dias durante a Operação Via 

Ápia, realizada no Espírito Santo por meio de uma parceria entre o Instituto Estadual de Meio Ambiente 

(Iema) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 

A ação de combate ao tráfico de animais silvestres terminou na manhã desta sexta-feira, 9, com a 

apreensão de curiós, espécie com risco de extinção no Estado, pixoxós e papagaios Chauã, ambos 

ameaçados no Brasil. Também foram identificados dez proprietários de animais com anilhas falsas. 

Os agentes percorreram as regiões de Pedra Azul, Anchieta, Guarapari e Serra. Eles ainda 

apreenderam 186 artesanatos feitos com animais marinhos. Além disso, foram recolhidos brinco de 

pena de animais silvestres, dois cascos de tartaruga, e xaxim (planta em risco de extinção). 

A multa por cada animal ameaçado de extinção é de R$ 5 mil. No caso de artesanato com animais 

marinhos - exceto concha - a multa pode variar de R$ 500 a R$ 50 mil por peça, dependendo do grau de 

ameaça de extinção da espécie.  

Os animais serão encaminhados ao Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), localizado 

em Barra do Riacho, no município de Aracruz. Todos os responsáveis foram autuados e respondem 

criminalmente, podendo pegar de seis meses a um ano de detenção. As multas aplicadas pelo Ibama 

somam R$ 429.400.                                                                                                                                           Fabiana Marchezi 

 
 

Após a leitura do texto identificamos que os termos e expressões utilizadas para fazer 

referência às aves silvestres mencionadas no título são conforme abaixo 

 

Aves silvestres - Animais silvestres – Curiós – Pixoxós - Papagaios Chauã - Animais 



 Na relação estabelecida entre esses termos, temos hiperônimos e hipônimos. 

 Mas o que são hiperônimos e hipônimos? 

                  São termos de um mesmo campo de sentido, em que um deles designa o gênero e o 

outro, a espécie. 

  

Vamos ver na prática? 

A palavra flor é hiperônimo, porém as palavras rosa, cravo, violeta são seus hipônimos. 

Notaram a semelhança entre as palavras? 

Agora para ficar ainda mais claro, vejamos os exemplos abaixo: 

 

 
 Hiperônimo Hipônimo 

Doença gripe, catapora, bronquite 

Animais cachorro e cavalo 

Legume batata e cenoura 

Ferramenta  chave de fenda e alicate 

Assim vamos voltar nos termos selecionados lá no texto e entender que as relações entre eles podem 

e devem ser utilizadas nas produções textuais que realizarem. Por meio deles é possível fazer a 

ligação entre as partes do texto, dando a ele a coesão. Ficou claro?  

 



1. Então, agora escreva os hipônimos dos hiperônimos abaixo: 

Galáxia –  

Fruta – 

Cor –  

Verdura –  

  

2. Complete as frases com os hiperônimos dispostos abaixo: 

        

 eletrodoméstico bebida 

veículos mamífero 

pessoas imóvel 

a – Há grande preferência pelo vinho Prosecco, pois a ___________ tem um sabor agradável. 

b – Ele ia adquirir um apartamento, mas o  ____________  estava hipotecado. 

c – Hoje, quem abre crediário para quitar uma televisão em seis vezes, leva o _____________ , mas 

desembolsa o equivalente a dois. 

d – A baleia apareceu morta ontem, a dois quilômetros daqui, mas o ____________ foi visto boiando, 

terça-feira, perto da ilha Grande. 

e – Vários automóveis foram arrastados pela correnteza. Alguns _____________  foram encontrados 

muito longe. 

f – Grupos de refugiados chegam diariamente do sertão castigado pela seca. São ____________ 

famintas, maltrapilhas, destruídas. 

  

4.  Escreva os hipônimos das palavras abaixo: 

Vinho, conhaque –  

Malária, dengue –  

Bicicleta, motocicleta –  

 



PALAVRAS HOMÔNIMAS 

Palavras homônimas são aquelas que possuem a mesma pronúncia (algumas vezes, a mesma 

grafia), mas significados diferentes. 

Veja alguns exemplos no quadro abaixo: 

 
acender (colocar fogo) ascender (subir) 

acento (sinal gráfico) assento (local onde se senta) 

cerrar (fechar) serrar (cortar) 

concertar (ajustar, combinar) consertar (reparar, corrigir) 

coser (costurar) cozer (cozinhar) 

cerração (nevoeiro) serração (ato de serrar) 

Exemplos: 

 

 

Joana coseu a calça três vezes ontem. 

Joana cozeu um delicioso feijão para o jantar. 

(Note que os verbos possuem o mesmo som, embora a escrita seja 

semelhante.) 

Denominamos essas palavras de HOMÔNIMAS. 

Agora é a sua vez! 

 Invente uma frase para cada palavra homônima conforme o quadro acima: 

(Acender) ____________________________________________________________________ 

(Ascender) ___________________________________________________________________ 

(Cerrar)  _____________________________________________________________________ 

(Serrar)  _____________________________________________________________________ 

(Cerração) ___________________________________________________________________ 

(Serração) ___________________________________________________________________ 



Atividades sobre palavras homônimas 

1. Agora, descreva com suas próprias palavras o que são palavras homônimas e em seguida crie frases 

para as imagens abaixo, mostrando a diferença de significados entre cada palavra:  

Palavras Homônimas são ________________________________________________________________ 

 

 



2. Observe a imagem abaixo e responda o que se pede: 

 

 

 

a)    Qual o objetivo deste texto, ou seja, para que serve textos como esse? 

______________________________________________________________________________ 

 b)    A que público é destinado este texto? 

______________________________________________________________________________ 

 c)    Por que o texto oferece uma variedade de números de telefone ao leitor? 

______________________________________________________________________________ 

 d)    Na mensagem: “ligue pra nós”, o que seria esse “nós”? 

______________________________________________________________________________ 

 e)    A palavra “conserto” foi usada de forma correta neste texto? Por quê? 

______________________________________________________________________________ 

   

 

3. Complete com uma das opções indicadas entre parênteses: 

a) Esta palavra perdeu o __________  . (assento/acento) 

b) Ele fica ______________    os funcionários o tempo todo. (espiando/expiando)  

c) Você agiu ________  ao não revelar a verdade. (mau/mal)  
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