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PALAVRAS COM PRONÚNCIA IGUAL 

Quando se usa sessão? 

 

A palavra sessão é um substantivo feminino que representa o tempo de uma reunião, de um 

espetáculo, de uma consulta ou de um exercício. 

 

 Exemplos 

▪ Chegamos atrasados e não tinha mais ingresso para a última sessão do filme. 

 

Quando se usa cessão? 

 

A palavra cessão é um substantivo feminino que deriva do verbo ceder, por isso começa com 

a letra c. É usada para indicar a transferência de qualquer bem ou direito para algo ou alguém. 

Exemplos 

▪ A justiça determinou a cessão de seus bens aos herdeiros. 

 

Quando se usa seção? 

 

A palavra seção é um substantivo feminino que deriva do verbo secionar, que significa cortar 

em partes. Por isso, seção pode ser tanto o ato de secionar quanto cada uma das divisões. É 

usada para indicar partes de obra literária, repartições públicas, setores de instituições privadas, 

entre outros. 

 Exemplos 

▪ Meu irmão vai começar a trabalhar na seção de recursos humanos da minha empresa. 

 

 

Complete as frases com as palavras  sessão, seção ou cessão: 

 

1- Hoje não haverá __________________na Câmara dos Deputados. 

 

2- A _________________de senhas para atendimento será das 8 às 16 horas. 

 

3- Mamãe e eu assistiremos ao filme logo na primeira ____________________. 

 

4- Você sabe onde fica  _____________________de brinquedos? 

 

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/substantivo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/verbo.htm


5- Eu adoro a _____________________ de quadrinhos do jornal. 

 

Quando se usa cestas, sestas e sextas? 

 

As palavras cesta, sestas e sexta têm a mesma pronuncia, mas a escrita e o significado são 

diferentes: Veja como essas palavras aparecem no dicionário. 

 

CESTA: 

Recipiente para guardar ou transportar objetos, feito de material diverso, com ou sem 

alças e tampas. 

 

SEXTA: 

Numeral ordinal de fracionário que corresponde a 6. 

 

SESTA: 

É a hora em que se descansa ou dorme depois do almoço. 

 

 

Complete as frases com as palavras  cesta, sexta ou sesta. 

 

1-Ele se esforçou muito, mas só chegou em __________________________lugar. 

 

2- Mamãe levou uma  __________________de frutas para o as crianças na praça. 

 

3- Na próxima _______________ - feira será o meu aniversário. 

 

4- Acorde que acabou a _____________________! 

 

 

 


