
Tabela de Heterosemánticos
Os heterosemár. tOos, ou comumente denominados "falsos amigos", são pala-

vras que possuem semelhança ortográfica e/ou fonética em português e em espanho
mas que apresentam significados diferentes nos dois idiomas. Convém ressaltar que ht
"falsos amigos" com uma só acepção, como: borracha (em espanhol) = bêbada (err:.
português). No entanto, ocorrem casos em que o vocábulo em espanhol possui vári~
acepções e somente uma delas pode ser considerada como um "falso amigo". É o caso
por exemplo, de . (insetoL que possui o mesmo significado de aranha em por-
tuguês, mas é um "falso amigo" quando significa 's e, em português. Exemplo:
To as as ~ a Ir S â aeio e c ~ . Sendo assim, enumeramos aqui some -
te as acepções destas palavras no idioma espanhol que constituem "falsos amigos
com relação ao seu correspondente significado no português.

Pareceu-nos relevante disponibilizar essa tabela de "falsos amigos" para que -
estudante possa familiarizar-se com essas importantes diferenças.

(
abonar

abono

abrigarse

aceitar

aceite

acordar

acordarse

acreditar

adelantar

aderezos

agasajar

ala

alargar

alza

ampolla

ano

anoche

adubar

adubo

agasalhar-se

untar com óleo

óleo (comestível ou lubrificante)

apartado

apellido

apertura

aposentar

fazer um acordo

lembrar-se

creditar

antecipar

enfeites

acolher; receber bem; presentear

alongar, encompridar

aumento de preço; alta

bolha normalmente provocada por queimadura

ânus

ontem à noite

caixa postal

sobrenome

abertura de um evento/cerimônia

alojar



Significado em Português
preso

prender

lustre

jogar; atirar; lançar

carta do baralho (ás)

seguradora

segurar' colocar no seguro

apresar

arana

aseguradora

asegurar ,
-- - -- - -- - -------i

asignatura matéria que se ensina numa escola; disciplina
~-- --

aspas pás dos moinhos j--

atacado particípio passado do verbo atacar

atestar abarrotar, encher
~

aula sala de aula
-- ------ -

ayuntamiento prefeitura
I

bachiller pessoa que se formou no Ensino Médio

bachillerato término do Ensino Médio
------I-

balcón sacada; varanda com peitoril

balón bola de futebol

barata de baixo custo

barraca galpão

-~batata batata-doce

beca bolsa de estudos

benjamín filho caçula =1berro agrião

billón trilhão

blanco (tiro ai blanco) alvo (tiro ao alvo)
-- ---- --

bolsa sacola flexível de papel ou plástico
-- ---

bolso bolsa de mulher

bombilla lâmpada

borracha bêbada

borrar apagar

botiquín móvel ou caixa para guardar/transportar remédios

botones mensageiro de hotel

. ___ I
---

braga calcinha (roupa íntima feminina)
--------------------._-----------------_.---------------------_ ......_------.------ ._._--_._-_.-----------_. -- .._-_.,------------------- --- "._------------------ _._-----.---------------



(
brincar

bulto

cadera

cajón

calzada

calzoncillo

cano / canoso

carnicero

carpa

cena

charlatán

chorizo

cigarro

cita

ciase

coche

cola

colador

colar

coma

comedor

contestar

copa

copo

corredor

crear

crianza

criar

saltar, pular

vulto; figura ou volume / tamanho de alguma

lingüiça de porco

charuto

encontro; reunião

aula

carro, automóvel

rabo, cauda dos animais

coador

vírgula

sala de jantar

responder

taça; cálice

floco

corretor de imóveis / seguro

criar (algo novo)

criar animais/filhos; envelhecer certas bebi
vinho, o conhaque, o uísque

nome da letra Q

talheres



,...-......... _............ ----_ ...... -,- -r - - . - ....

Es an ( ) Significado em Português
-

cura padre; sacerdote
--

curación cura

delgado magro

desabrochar desabotoar; desafivelar

desenvolver desembrulhar

desgrasar desengordurar

despejar esclarecer / explicar; clarear/limpar o tempo

despido
I

despedida

desquitar I
recuperar uma perda; tomar satisfação, vingança,

I compensação; ir à forra
I

doce doze
I -- --

duelo dor; pena; luto
I

embalar embrulhar; empacotar

embarazada grávida

emparedado
I

tipo de sanduíche

encaje renda

encargo encomenda

enderezar endireitar o que estava torto
--

engrasado lubrificado; engraxado

enojado zangado

enojarse zangar-se

escenario palco

escenografía cenário
I

escoba vassoura

escritorio escrivaninha

esposa algemas

estafar I explorar; enganar

estrellar quebrar

experto I perito; especialista em algo

exprimir espremer

exquisito muito fino; de muito bom gosto; delicioso

extranar I sentir falta

falda
I

saia
......._ .._ .._--------_ ..._ ..._--------_._-_. __ .._-_.----------_._----_._ .._------_._ ....... -- ---_ ....... ---- - ..._-_ ......------- .......- ...---------- ..._ ...------------_. __ ._---- ....------_._---.-.-----------_._------



jornal

jubilación

judía

Ia

ladrillo
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)
farol que orienta os navegantes

data

datar

muito magro

testa; fronte

fronha

botijão metálico; garrafão

macaco (instrumento utilizado para levantar
pesos a pouca altura)

passeio; excursão; turnê

balão que se enche de ar em festas de crianças

borracha

vermelho; cor de vinho

gordura

torneira

soluço

olá; alô

funda

fumo; fumaça

gráfica

juro bancário

investimento

investir

gaiola

salário de um dia de trabalho

aposentadoria

tipo de feijão

artigo definido a e nota musical lá

tijolo



10"=-----.,. ••• --------- --------- .._-.-----. ---.------ ...-.------- ._------ ..... ---- ....... -........................ _ .......... - ._. ___ o - - -- - ----- ._--- .. -...-

Espan ( ) Significado em Português
lámpara lustre / abajur

lentilla lente de contato

leyenda lenda

lienzo tecido; pano

ligar I atar; prender; ter uma relação amorosa

lograr conseguir

los lentes os óculos

lunar pinta; mancha pequena e escura da pele

lustre brilho; nobreza; distinção; glória

mala má

mano mão

manteca banha; gordura animal especialmente de porco

marco moldura de quadro

más mais

matrimonio casal (marido e mulher)

meada mijada

medicina I remédio; medicamento

mercería
I

armarinho (comércio ou loja de miudezas)

mi I meu; minha

mí I mim

molestia contrariedade; fastídio; incômodo

mostrador balcão (de lojas, padarias, supermercados)

mozo I garçom

muneca I boneca

neto (peso neto)
I

líquido (peso líquido)

nino menino; criança I
no não

novio namorado

oficina escritório

ola onda

olla panela

oso urso

palanca alavanca
.-_.--------- .... -------- ..-.------_.- ..------_.- ...-------_ ...-..-----_ .._ .._------_ ..... ------_._ ...-------_ ...-.------_ .... -------_.- ._----_ ..... --........ ------ ----- --_ ..- ._---- .._-----_ ...... --------



palco

pantalla

papa

pareja

parra

artida (de nacimiento o
e defunción)

Significado em Português
camarote

tela de TV; cinema; computador

batata

casal; par

parreira; videira

piso (substantivo)

p'ada

plan

plancha

plano

planta (substantivo)

plátano

poder (documento)

polvillo (diminutivo de polvo)

polvo

pompa de jabón

3381

pé de cadeira ou mesa

aquário (recipiente de vidro para colocar peixes vivos)

colar; surrar

tirar a pele; descascar

cabelo

bola para jogar

prejuízo; perda

peixe

bico

abacaxi

pinheiro

tinta

cachimbo

andar

vaia; buzinada

assobiar mostrando desaprovação; apitar; buzinar

projeto; conjunto de medidas

ferro de passar roupa

mapa de ruas de uma cidade ou planta de uma casa

andar; pavimento

bananeira ou banana

procuração

pozinho (diminutivo de pó)

pó

bolha de sabão



.._._-- --_ .... _---------_._. __ .. _-- ---_. __ .._---------_ .... _._-----------_ .._------------ .. _----_._---_._ .._ .._--_ .... _._ .._----_._ .._-_._-_ ... •::,' Espanol (falso ímigo) Significado em Português
portero goleiro

prejuicio preconceito

prensa imprensa

presunto suposto ou pressuposto

presupuesto orçamento

pronto logo; cedo; rápido

puneta bobagem; chateação; amolação

quinta sítio; chácara na zona rural para lazer

quitar tirar

rajado quebrado; rachado

rallar ralar (com ralador)

rango classe; categoria

raro estranho; esquisito

rasgo traço; característica; peculiaridade

rata ratazana

rato pequeno espaço de tempo, instante

ratón rato

rebanada fatia de pão ou carne

recoger recolher; juntar; reunir

recorrer percorrer; andar certa distância

recurrir recorrer

regalar presentear; dar presentes

regia régua; regra; norma

reja grades de ferro para fechar ou proteger

rendir render o inimigo; vencer

renta renda; rendimento de capital

repuesto peça de reposição / substituição

restar diminuir

rienda rédea

rincón canto

rodilla joelho

rojo vermelho

romero alecrim
---------------------------------_ .._--------_ .._ .. _---------_ .._._------_ .._ .... .__ ..•........ _-_.- .._ .... _._----_._----------_._-------------------_._-_._._-------_ ... _----------_ .. _ .. _-------_ ...._---_~.~~........ _._---_. __.
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soma; adição; operação matemática

afundar na terra ou na água; desaparecer

supremo; máximo

assinar: pagar certa quantia para receber uma publicação
periódica

assinatura (de jornal; revista)

seu (pron. possessivo)

riscar uma palavra num escrito, anulando-a

tamanho para roupas feitas

talhe; corte; feitio

oficina

calcanhar

tampa; capa de revista/livro___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-1

Significado em Português
roseira

loiro

paletó

molho

guarda-noturno

cogumelo

senão; salvo; exceto

sereia

lugar

envelope

tempo que se está à mesa após a refeição

que se sobressai; qualificação máxima nos

exames escolares e universitários

lapela

sozinho; solitário

soar; emitir ou produzir som

surdo

porão

sono ou sonho



Significado em Portug
tapado

tasa

sobretudo

taxa

taza xícara

té chá preto

tela tecido

tercio terço (terça parte de algo)

terno _c grupo de três coisas ou pessoas

tesón tenacidade; firmeza; constância

tienda loja

tirar atirar, jogar, puxar

tocaya xará; homônima

todavía ainda
1

topo
toupeira: pequeno mamífero que vive em galerias

I subterrâneas
,

torcer dar voltas a um corpo pelas extremidades; entortar

torpe I que se mexe com dificuldade; inábil

traer trazer
1

traçado; desenho; esboçotraza I

tréboi I trevo (planta)

trozo I parte; fragmento; pedaço

truco I artimanha; truque

tuerto caolho; zarolho

vajilla baixela; louça

vaquero calça jeans

vaso copo

I
velo véu

I vello pêlo: penugem do corpo ou do rosto

venda atadura; faixa

venta I venda

verba lábia; loquacidade

violón I contrabaixo; rabecão grande

zorro raposa

zueco I tamanco

zurdo i canhoto


