Estrutura e Processos de formação de palavras
1) Leia a seguinte mensagem publicitária, referente a carros, e responda ao que se pede:
POTÊNCIA, ROBUSTEZ E TRAÇÃO 4WD. PORQUE TEM LUGARES QUE SÓ COM ESPÍRITO
DE AVENTURA VOCÊ NÃO CHEGA.
a)
b)

A mensagem está redigida de acordo com a norma padrão da língua escrita? Se você julga que
sim, justifique; se acha que não, reescreva o texto, adaptando-o à referida norma.
Se a palavra “só” fosse excluída do texto, o sentido seria alterado? Justifique sua resposta.

2) Apresentamos, a seguir, considerações sobre o processo de formação de algumas palavras da
língua portuguesa. Assinale a afirmativa INCORRETA:
a)
b)
c)

d)
e)

O neologismo "BLOGUEIRA", embora tenha sua base de formação a partir de um empréstimo
lingüístico, segue um padrão morfológico e ortográfico característico da língua portuguesa.
A palavra "BLOGUEIRA" comprova que a apropriação de estrangeirismos é um mecanismo de
empobrecimento do processo de formação de palavras do português.
A exemplo de "BLOGUEIRA", palavras como "FUNQUEIRA" e "MARQUETEIRA" revelam
mudanças, por influência de estrangeirismos, que contribuem para o enriquecimento do
português.
O sufixo {-ANTE} em "cadeirANTE" designa uma ação, assim como em "acompanhANTE",
mas sua anexação se dá a radicais de palavras de classes morfológicas distintas.
A formação da palavra "CADEIRANTE", a exemplo do que ocorre em "FICANTE",
"FEIRANTE" e "ESTRESSANTE", atesta um mecanismo altamente produtivo de construção
lexical em português.

Leia o anúncio.

(Veja, 24.06.2009.)
3) Sobre o anúncio, responda:
a)

Explique que relação de sentido há entre os termos aperfeiçoamento e perfeição na construção da
mensagem publicitária.
b) A palavra aperfeiçoamento deriva do verbo aperfeiçoar, que, por sua vez, deriva de perfeição.
Indique o processo de formação usado em cada caso.

4)

(BB) A palavra "aguardente" formou-se por:
a) hibridismo d) parassíntese
b) aglutinação e) derivação regressiva
c) justaposição

5)

(AMAN) Que item contém somente palavras formadas por justaposição?
a) desagradável - complemente
b) vaga-lume - pé-de-cabra
c) encruzilhada - estremeceu
d) supersticiosa - valiosas
e) desatarraxou - estremeceu

6)
Leia os quadrinhos e o texto abaixo.

WATTERSON, Bill. Calvin e Haroldo. Disponível em:
<http://depositodocalvin.blogspot.com/2009/calvin-haroldo-tirinha-537.html>.
Acesso em: 6 abr. 2009.

– Deram-me esta bela gravata... como um presente de desaniversário!
– Por favor, me perdoe... – disse Alice, muito confusa.
– Não estou ofendido, e você não precisa se desculpar – disse Humpty Dumpty.
– O que quero dizer, senhor, é... o que é um presente de desaniversário?
– Um presente oferecido quando não é seu aniversário, naturalmente. [...]. Bem, isso demonstra que há
trezentos e sessenta e quatro dias por ano em que você pode receber presentes de desaniversário.
– Certamente – concordou Alice.
– E somente um em que você consegue receber presentes de aniversário, percebe? Esta é que é a glória!
CARROLL, Lewis. Alice no país do espelho.
Porto Alegre: L&PM, 2004. p. 115-117.
7) Os quadrinhos e o texto acima apresentam palavras não dicionarizadas, mas que podem ser
facilmente compreendidas por qualquer falante de português. Transcreva essas palavras e
explique seu processo de formação a partir de outros exemplos da língua portuguesa.

8)

(EPCAR) Numere as palavras da primeira coluna conforme os processos de formação
numerados à direita. Em seguida, marque a alternativa que corresponde à seqüência numérica
encontrada:
( ) aguardente 1) justaposição
( ) casamento 2) aglutinação
( ) portuário
3) parassíntese
( ) pontapé
4) derivação sufixal
( ) os contras 5) derivação imprópria
( ) submarino 6) derivação prefixal
( ) hipótese
a) 1, 4, 3, 2, 5, 6, 1
d) 2, 3, 4, 1, 5, 3, 6
b) 4, 1, 4, 1, 5, 3, 6
e) 2, 4, 4, 1, 5, 3, 6
c) 1, 4, 4, 1, 5, 6, 6

9) (AMAN) Assinale a série de palavras em que todas são formadas por parassíntese:
a) acorrentar, esburacar, despedaçar, amanhecer
b) solução, passional, corrupção, visionário
c) enrijecer, deslealdade, tortura, vidente
d) biografia, macróbio, bibliografia, asteróide
e) acromatismo, hidrogênio, litografar, idiotismo

10) (FFCL SANTO ANDRÉ) As palavras couve-flor, planalto e aguardente são formadas por:
a) derivação
d) composição
b) onomatopeia e) prefixação
c) hibridismo

11) (CESGRANRIO) Assinale a opção em que nem todas as palavras são de um mesmo radical:
a) noite, anoitecer, noitada d) festa, festeiro, festejar
b) luz, luzeiro, alumiar e) riqueza, ricaço, enriquecer
c) incrível, crente, crer

12) (UF-SC) Aponte a alternativa cujas palavras são respectivamente formadas por justaposição,
aglutinação e parassíntese:
a) varapau - girassol - enfaixar
b) pontapé - anoitecer - ajoelhar
c) maldizer - petróleo - embora
d) vaivém - pontiagudo - enfurece
e) penugem - plenilúdio – despedaça

13) (ETF-SP) Assinalar a alternativa correta quanto à formação das seguintes palavras: girassol;
destampado; vinagre; irreal.
a) sufixação; parassíntese; aglutinação; prefixação
b) justaposição; prefixação e sufixação; aglutinação; prefixação
c) justaposição; prefixação e sufixação; sufixação; parassíntese
d) sufixação; parassíntese; derivação regressiva; sufixação
e) aglutinação; prefixação; aglutinação; justaposição

14) (MACK) As palavras entardecer, desprestígio e oneroso, são formadas, respectivamente, por:
a) prefixação, sufixação e parassíntese
b) sufixação, prefixação e parassíntese
c) parassíntese, sufixação e prefixação
d) sufixação, parassíntese e prefixação
e) parassíntese, prefixação e sufixação

15) (ETF-SP) Assinalar a alternativa em que as duas palavras são formadas por parassíntese:
a) indisciplinado - desperdiçar
b) incineração - indescritível
c) despedaçar - compostagem
d) endeusado - envergonhar
e) descamisado – desonestidade

