

1. Acostumar – habituar-se, adaptar-se; Costumar – ter o hábito, o costume de.Exemplo 1: O político se acostumou a ganhar dinheiro fácil...Exemplo 2: O bom aluno costuma estudar todos os dias.

2. Despensa - lugar de guardar mantimentos; Dispensa - isenção, licença.Exemplo 1: Rodrigo comeu os biscoitos que estavam na despensa da cozinha.Exemplo 2:  Rodrigo foi dispensado do serviço militar.

3. Adotar – aceitar: alguém, doutrina, ideia, opinião; Dotar - conceder dote, beneficiar, favorecer. Exemplo 1: Júlia adotou um gato de rua.Exemplo 2:  A rainha lhe dotou dos poderes necessários.

4. Aferir – avaliar, julgar por meio de comparação; Auferir – colher, obter ou receber vantagens. Exemplo 1: Thiago aferiu se o Irã fabricava armas químicas. Exemplo 2: O aluno estudou e auferiu boas notas.

5.  Descrição - ato de descrever, expor; Discrição – reserva; qualidade de discreto.Exemplo 1: A descrição do cliente é de um japonês de bigode.Exemplo 2: Ela entrou na festa com discrição.

6. Amoral – pessoa destituída de senso moral; Imoral – contrário à moral, à decência, libertino, devasso.Exemplo 1: O psicopata agiu de modo amoral.Exemplo 2: A peça de teatro apresentou cenas imorais.

7. Apóstrofe – figura de linguagem; Apóstrofo – sinal gráfico.Exemplo 1:  Pai nosso, que estais no céu. Exemplo 2: ( ’ )  A lata d'água.

8. Aprender – instruir-se, adquirir conhecimento, Apreender – assimilar mentalmente, captar, compreender. Exemplo 1: Paulo aprendeu que não deveria tocar na urtiga. Exemplo 2:  João apreendeu o que Rodrigo queria dar a entender.

9. Arrear – pôr arreios, encilhar, selar; Arriar – abaixar, fazer descer o que estava no alto.Exemplo 1: Ricardo arreou o cavalo.Exemplo 2:  Marcos arriou a calça;

10. Descriminar - inocentar; Discriminar - distinguir.Exemplo 1: A conduta foi descriminalizada. Exemplo 2:  Romão pode discriminar quais eram as letras no exame  de visão.

11. Arteriosclerose - processo de endurecimento das artérias; Aterosclerose - tipo de arteriosclerose (depósitos de gordura). Exemplo 1: O médico diagnosticou arteriosclerose. Exemplo 2:  O paciente tinha aterosclerose.

12. Atuar - desempenhar um papel como ator; Autuar - lavrar um auto de infração, processar. Exemplo 1: o ator atuou bem naquela apresentação teatral. Exemplo 2:  O policial federal autuou a empresa por receptação de produtos roubados.

13. Auto - ato público, peça teatral de um ato, peça processual; Alto - de grande extensão vertical, elevado.Exemplo 1: O auto da Compadecida é uma obra de Ariano Suassuna.Exemplo 2: O alto do lajedo é bonito.

14. Calção - calça curta; Caução - fiança, penhor, garantia de pagamento.Exemplo 1: Meu pai vestia calção quando era criança.Exemplo 2:  É preciso caução para dar entrada no hospital.

15. Calda – líquido espesso e viscoso, xarope, espécie de molho; Cauda – rabo, parte posterior do avião.Exemplo 1: Você gosta de calda em seu sorvete?Exemplo 2:  O cachorro está mais feliz quando balança a cauda.

16. Câmara – local onde se reúnem os deputados; Câmera – aparelho que capta e reproduz imagens.Exemplo 1: A câmara dos deputados foi alvo de pedradas.Exemplo 2:  A minha câmara fotográfica não precisa de pilhas.

17. Cavaleiro – aquele que sabe andar a cavalo; Cavalheiro – homem educado.Exemplo 1: Antigamente, havia mais cavaleiros, pois o carro não existia.Exemplo 2:  O cavalheiro abriu a porta do carro para a bela jovem.

18. Celerado - aquele que cometeu ou é capaz de cometer crimes; Acelerado - apressado.Exemplo 1: O celerado assaltou a loja e quebrou o vidro do carro.Exemplo 2: O ritmo de vida no mundo hoje é acelerado.

19. Comprimento – extensão; Cumprimento – saudação, ato de cumprir. Exemplo 1: O comprimento do navio era de 105 metros. Exemplo 2:  A presidenta cumprimentou os ministros.

20. Dilatar – alargar, ampliar. Delatar – denunciar.Exemplo 1: O calor dilatou os fios dos postes. Exemplo 2:  O bandido delatou os demais membros do bando.





