
 

 

01. (Unicamp)  
Texto I 
Em Bacurau, vilarejo fictício no meio do nada que recebe o nome de um pássaro “brabo” de hábitos 
noturnos, o sertão é também o centro do país. Bacurau cheira a morte. A primeira sequência do longa é a 
passagem de um caminhão-pipa que atropela caixões pelo caminho. No povoado isolado, mas hiper 
conectado à internet, os moradores, com uma grande variedade de gêneros, raças e sexualidades, vivem 
sem água e escondem-se quando o prefeito em campanha pela reeleição chega para distribuir 
mantimentos vencidos, e despejar livros velhos em frente à escola local. Aí já começa a resistência: em 
meio à penúria, os moradores organizam-se e ajudam-se entre si. Quando o vilarejo literalmente 
desaparece dos mapas digitais e a comunidade perde a conexão com a internet, a presença de forasteiros 
coincide com o misterioso aparecimento de cadáveres crivados à bala e Bacurau vive uma carnificina. 

(Adaptado de Joana Oliveira, Em ‘Bacurau’, é lutar ou morrer no sertão que espelha o Brasil. El País. Disponível em 
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/20/cultura/1566328403_365611.html. Acessado em 20/10/2019.) 

 
Texto II 

 
BACURALIZAR 

 
verbo transitivo direto 

 
1. autogovernar-se em comunidade, fazer a própria gestão dos recursos e serviços que deveriam ser 
oferecidos pelo estado, sem a ajuda de empresas ou de parcerias público-privadas. 
2. entricheirar-se em suas comunidades como forma de defesa à máquina de matar do estado. 

(Adaptado do Instagram de Lia de Itamaracá. Disponível em https://www.insta7zu.com/tag/LiaDeltamaraca. Acessado em 
20/10/2019.) 

 
a)  Explique por que “bacuralizar” é um neologismo e qual é o processo de formação dessa palavra. 
b)  Considere as informações sobre o enredo do filme Bacurau presentes no texto I e sobre o papel do 

Estado na vida da comunidade no texto II. A partir dessas informações, crie um exemplo do uso de 
“bacuralizar” para cada acepção da palavra registrada no texto II.  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
O telejornalismo é um dos principais produtos televisivos. Sejam as notícias boas ou ruins, ele precisa 
garantir uma experiência esteticamente agradável para o espectador. Em suma, ser um “infotenimento”, 
para atrair prestígio, anunciante e rentabilidade. Porém, a atmosfera pesada do início do ano baixou nos 
telejornais: Brumadinho, jovens atletas mortos no incêndio do CT do Flamengo, notícias diárias de 
feminicídios, de valentões armados matando em brigas de trânsito e supermercados. Conjunções 
adversativas e adjuntos adverbiais já não dão mais conta de neutralizar o tsunami de tragédias e violência, 
e de amenizar as más notícias para garantir o “infotenimento”. No jornal, é apresentada matéria sobre uma 
mulher brutalmente espancada, internada com diversas fraturas no rosto. Em frente ao hospital, uma 
repórter fala: “mas a boa notícia é que ela saiu da UTI e não precisará mais de cirurgia reparadora na 
face...”. Agora, repórteres repetem a expressão “a boa notícia é que...”, buscando alguma brecha de 
esperança no “outro lado” das más notícias. 

(Adaptado de Wilson R. V. Ferreira, Globo adota “a boa notícia é que...” para tentar se salvar do baixo astral nacional. 
Disponível em https://cinegnose. Blogs pot.com/2019/02/globo-adota-boa- noticia-e-que-para.html. Acessado em 01/03 

/2019.) 
  
02. (Unicamp) Para se referir a matérias jornalísticas televisivas que informam e, ao mesmo tempo, entretêm 

os espectadores, o autor cria um neologismo por meio de  
a)  derivação prefixal.    
b)  composição por justaposição.    
c)  composição por aglutinação.    
d)  derivação imprópria.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
A primeira publicação do conto O Alienista, de Machado de Assis, ocorreu como folhetim na revista carioca 
A Estação, entre os anos de 1881 e 1882. Nessa mesma época, uma grande reforma educacional efetuou-
se no Brasil, criando, dentre outras, a cadeira de Clínica Psiquiátrica. É nesse contexto de uma psiquiatria 
ainda embrionária que Machado propõe sua crítica ácida, reveladora da escassez de conhecimento científico 
e da abundância de vaidades, concomitantemente. A obra deixa ver as relações promíscuas entre o poder 
médico que se pretendia baluarte da ciência e o poder político tal como era exercido em Itaguaí, então uma 
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vila, distante apenas alguns quilômetros da capital Rio de Janeiro. O conto se desenvolve em treze breves 
capítulos, ao longo dos quais o alienista vai fazendo suas experimentações cientificistas até que ele mesmo 
conclua pela necessidade de seu isolamento, visto que reconhece em si mesmo a única pessoa cujas 
faculdades mentais encontram-se equilibradas, sendo ele, portanto, aquele que destoa dos demais, 
devendo, por isso, alienar-se. 
 
Capítulo IV 

UMA TEORIA NOVA 
 
1Ao passo que D. Evarista, em lágrimas, vinha buscando o Rio de Janeiro, Simão Bacamarte estudava por 
todos os lados uma certa ideia arrojada e nova, própria a alargar as bases da psicologia. 2Todo o tempo 
que lhe sobrava dos cuidados da Casa Verde era pouco para andar na rua, ou de casa em casa, 
conversando as gentes, sobre trinta mil assuntos, e virgulando as falas de um olhar que metia medo aos 
mais heroicos. 
Um dia de manhã, – eram passadas três semanas, – estando Crispim Soares ocupado em temperar um 
medicamento, vieram dizer-lhe que o alienista o mandava chamar. 
– Tratava-se de negócio importante, segundo ele me disse, acrescentou o portador. 3Crispim empalideceu. 
Que negócio importante podia ser, se não alguma notícia da comitiva, e especialmente da mulher? 4Porque 
este tópico deve ficar claramente definido, visto insistirem nele os cronistas; Crispim amava a mulher, e, 
desde trinta anos, nunca estiveram separados um só dia. 5Assim se explicam os monólogos que fazia 
agora, e que os fâmulos lhe ouviam muita vez: – “Anda, bem feito, quem te mandou consentir na viagem 
de Cesária? Bajulador, torpe bajulador! Só para adular ao Dr Bacamarte. Pois agora aguenta-te; anda; 
aguenta-te, alma de lacaio, fracalhão, vil, miserável. Dizes amém a tudo, não é? Aí tens o lucro, biltre!”. – 
E muitos outros nomes feios, que um homem não deve dizer aos outros, quanto mais a si mesmo. Daqui a 
imaginar o efeito do recado é um nada. 6Tão depressa ele o recebeu como abriu mão das drogas e voou à 
Casa Verde.  
7Simão Bacamarte recebeu-o com a alegria própria de um sábio, uma alegria abotoada de circunspeção até 
o pescoço. 
– Estou muito contente, disse ele. 
8– Notícias do nosso povo?, perguntou o boticário com a voz trêmula. 
O alienista fez um gesto magnífico, e respondeu: 
9– Trata-se de coisa mais alta, trata-se de uma experiência científica. 10Digo experiência, porque não me 
atrevo a assegurar desde já a minha ideia; nem a ciência é outra coisa, Sr. Soares, senão uma 
investigação constante. Trata-se, pois, de uma experiência, mas uma experiência que vai mudar a face da 
terra. A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão; começo a 
suspeitar que é um continente. 
11Disse isto, e calou-se, para ruminar o pasmo do boticário. 12Depois explicou compridamente a sua ideia. 
No conceito dele a insânia abrangia uma vasta superfície de cérebros; e desenvolveu isto com grande cópia 
de raciocínios, de textos, de exemplos. 13Os exemplos achou-os na história e em Itaguaí mas, como um 
raro espírito que era, 14reconheceu o perigo de citar todos os casos de Itaguaí e refugiou-se na história. 
Assim, apontou com especialidade alguns célebres, Sócrates, que tinha um demônio familiar, Pascal, que 
via um abismo à esquerda, Maomé, Caracala, Domiciano, Calígula etc., uma enfiada de casos e pessoas, 
em que de mistura vinham entidades odiosas, e entidades ridículas. 15E porque o boticário se admirasse de 
uma tal promiscuidade, o alienista disse-lhe que era tudo a mesma coisa, e até acrescentou 
sentenciosamente: 
16– A ferocidade, Sr. Soares, é o grotesco a sério. 
– Gracioso, muito gracioso!, exclamou Crispim Soares levantando as mãos ao céu. 
17Quanto à ideia de ampliar o território da loucura, achou-a o boticário extravagante; mas a modéstia, 
principal adorno de seu espírito, não lhe sofreu confessar outra coisa além de um nobre entusiasmo; 
18declarou-a sublime e verdadeira, e acrescentou que era “caso de matraca”. Esta expressão não tem 
equivalente no estilo moderno. 19Naquele tempo, Itaguaí, que como as demais vilas, arraiais e povoações 
da colônia, não dispunha de imprensa, tinha dois modos de divulgar uma notícia: ou por meio de cartazes 
manuscritos e pregados na porta da Câmara, e da matriz; – ou por meio de matraca. 
Eis em que consistia este segundo uso. 20Contratava-se um homem, por um ou mais dias, 21para andar as 
ruas do povoado, com uma matraca na mão. 
De quando em quando tocava a matraca, reunia-se gente, 22e ele anunciava o que lhe incumbiam, – um 
remédio para sezões, umas terras lavradias, um soneto, um donativo eclesiástico, a melhor tesoura da vila, 
o mais belo discurso do ano etc. O sistema tinha inconvenientes para a paz pública; mas era conservado 
pela grande energia de divulgação que possuía. Por exemplo, um dos vereadores, – aquele justamente que 
mais se opusera à criação da Casa Verde, – desfrutava a reputação de perfeito educador de cobras e 
macacos, e aliás nunca domesticara um só desses bichos; mas, tinha o cuidado de fazer trabalhar a 
matraca todos os meses. 23E dizem as crônicas que algumas pessoas afirmavam ter visto cascavéis 
dançando no peito do vereador; afirmação perfeitamente falsa, mas só devida à absoluta confiança no 
sistema. 24Verdade, verdade, nem todas as instituições do antigo regime mereciam o desprezo do nosso 
século. 
– Há melhor do que anunciar a minha ideia, é praticá-la, respondeu o alienista à insinuação do boticário. 
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E o boticário, não divergindo sensivelmente deste modo de ver, disse-lhe que sim, que era melhor começar 
pela execução. 
25– Sempre haverá tempo de a dar à matraca, concluiu ele. 
Simão Bacamarte refletiu ainda um instante, e disse: 
– Suponho o espírito humano uma vasta concha, o meu fim, Sr. Soares, é ver se posso extrair a pérola, 
que é a razão; por outros termos, demarquemos definitivamente os limites da razão e da loucura. A razão 
é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades; fora daí insânia, insânia e só insânia. 
O Vigário Lopes, a quem ele confiou a nova teoria, declarou lisamente que não 26chegava a entendê-la, que 
era uma obra absurda, e, se não era absurda, era de tal modo colossal que não merecia princípio de 
execução. 
– Com a definição atual, que é a de todos os tempos, acrescentou, a loucura e a razão estão perfeitamente 
delimitadas. Sabe-se onde uma acaba e onde a outra começa. Para que transpor a cerca? 
27Sobre o lábio fino e discreto do alienista roçou a vaga sombra de uma intenção de riso, em que o desdém 
vinha casado à 28comiseração; mas nenhuma palavra saiu de suas egrégias entranhas. 
A ciência contentou-se em estender a mão à teologia, – com tal segurança, que a teologia não soube enfim 
se devia crer em si ou na outra. Itaguaí e o universo à beira de uma revolução. 

ASSIS, Machado de. O Alienista. Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro / USP. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1939>. Acesso em: 

12/08/2019. 
 
03. (Ime) “Naquele tempo, Itaguaí que como as demais vilas, arraiais e povoações da colônia, não dispunha 

de imprensa [...]” (ref. 19) 
 

“[...], para andar as ruas do povoado, com uma matraca na mão.” (ref. 21) 
 
Acerca da etimologia dos vocábulos em negrito, é sabido que são cognatos. Considerando essa afirmativa, 
assinale a alternativa em que uma das palavras tem origem distinta das demais.  
a)  viver – vida – vidente    
b)  legislar – ilegal – legislativo    
c)  ler – leitura – literatura    
d)  alguém – algo – algum    
e)  desnaturado – naturalização – sobrenatural    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
O texto a seguir é um trecho de um slam transcrito a partir da performance de sua autora, Midria, em um 
programa de televisão da TV Cultura. Leia-o e responda.  
 
Eu tenho um problema: meu ascendente é em Áries.  
E eu tenho outro problema: é que eu sou a menina que nasceu sem cor.  
Pra alguns eu sou "preta", para outras eu sou Preta, para muitos e muitos eu sou parda.  
(...) Eu sou a menina que nasceu sem cor porque eu nasci num país sem memória, com amnésia,  
que apaga da história todos os seus símbolos de resistência negra,  
que embranquece a sua população e trajetória a cada brecha,  
(...) E eu tenho outro problema... pô, eu não sei dar cambalhota  
e não importa que pra alguns eu seja a menina que nasceu sem cor,  
que falte melanina pra minha pele ser retinta, que os meus traços não sejam tão marcados.  
O colorismo é uma política de embranquecimento do Estado  
que por muito tempo fez com que eu odiasse meus traços genéticos do meu pai herdados.  
Me odiasse, me mutilasse, meu cabelo alisasse.  
Meninas pretas não brincam com bonecas pretas,  
mas faço questão de botar no meu texto  
que pretas e pretos estão se armando, se amando,  
porque me chamam por aí de parda, morena,  
moreninha, mestiça, mulata,  
café com leite, marrom bombom...  
Por muito tempo eu fui a menina que nasceu sem cor,  
até que um dia gritaram-me: NEGRA.  
E eu respondi.  

(MIDRIA, 2018)  
 
04. (G1 - cotuca) Analise o processo de formação da palavra “embranquecimento”, avaliando se há prefixos 

e/ou sufixos adicionados a um ou mais radicais. Outra palavra formada por esse mesmo processo é:   
a)  Folhagem    
b)  Dança     
c)  Impaciente     
d)  Desfazer     
e)  Camponês     
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05. (Fuvest) Sim, estou me associando à campanha nacional contra os verbos que acabam em "ilizar". Se 
nada for feito, daqui a pouco eles serão mais numerosos do que os terminados simplesmente em "ar". 
Todos os dias os maus tradutores de livros de marketing e administração disponibilizam mais e mais 
termos infelizes, que imediatamente são operacionalizados pela mídia, 1reinicializando palavras que já 
existiam e eram perfeitamente claras e eufônicas. 

 
A doença está tão disseminada que muitos verbos honestos, com currículo de ótimos serviços prestados, 
estão a ponto decair em desgraça entre pessoas de ouvidos sensíveis. Depois que você fica alérgico a 
disponibilizar, como você vai admitir, digamos, 2"viabilizar"? É triste demorar tanto tempo para a gente se 
dar conta de que 3"desincompatibilizar" sempre foi um palavrão. 

FREIRE, Ricardo. Complicabilizando. Época, ago. 2003. 
 

Com base no texto, é correto afirmar:  
a)  A “campanha nacional” a que se refere o autor tem por objetivo banir da língua portuguesa os verbos 

terminados em “ilizar”.    
b)  O autor considera o emprego de verbos como “reinicializando” (ref. 1) e “viabilizar” (ref. 2) uma 

verdadeira “doença”.     
c)  A maioria dos verbos terminados em “(i)lizar”, presentes no texto, foi incorporada à língua por 

influência estrangeira.     
d)  O autor, no final do primeiro parágrafo, acaba usando involuntariamente os verbos que ele condena.    
e)  Os prefixos “des” e “in”, que entram na formação do verbo “desincompatibilizar” (ref. 3), têm sentido 

oposto, por isso o autor o considera um “palavrão”.    
  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Analise a charge para responder à(s) questão(ões). 

 

 
  
06. (G1 - cps) O título da charge “democracinhas” é um neologismo composto pelo mesmo processo de 

formação presente no termo  
a)  desanuviar, derivação sufixal.    
b)  inativo, derivação parassintética.    
c)  girassol, composição por hibridismo.    
d)  fidalgo, composição por aglutinação.    
e)  televisão, derivação prefixal e sufixal.    

  
 
 
 
 
 
 



Exercícios Complementares 

 

 5

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto para responder à(s) questão(ões).  

 

 
  
07. (G1 - ifpe) Considerando o processo de formação da palavra “latifundiário”, ela poderia ser incluída em 

qual grupo de palavras abaixo?   
a)  Inativo, antebraço, intravenoso e irrestrito.     
b)  Aguardente, embora, passatempo e girassol.     
c)  Moto, refri, foto e quilo.     
d)  MST, ONU, UNE e IFPE.     
e)  Chuvisco, boiada, folhagem e cafeína.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

A CORRIDA DO OURO 
 
Duzentos anos de buscas foram necessários para que os portugueses chegassem ao ouro de sua América. 
Aos espanhóis não se apresentou o problema da procura e pesquisa dos metais preciosos. 6Assim que 
desembarcaram no México, na Colômbia ou no Peru, seus olhos mercantis foram ofuscados pelo ouro e 
prata que os homens da terra ostentavam nas suas armas, adornos e 7utensílios. 2Junto às suas 
civilizações, o gentio havia desenvolvido a exploração e o trabalho dos metais, para 4eles mais preciosos 
pelas suas serventias que pelo poder e valor que 5agregavam ao homem da Europa cristã, de alma 
lapidada pela cultura 3ocidental. O primeiro trabalho que tiveram os castelhanos foi o de imediatamente 
afirmarem a inferioridade daquele homem que se recusava a total subserviência à majestade de Deus e 
d'el Rei, através de concepções bastante convenientes a seus propósitos. O brilho do metal, como o canto 
da sereia, tornou-os surdos a qualquer apelo contrário que não fosse o da ambição pelo ouro e pela prata, 
tornando-os insensíveis a qualquer consideração humana no "trabalho" de 1submetimento do indígena, até 
o seu extermínio ou à redução, dos que sobreviveram, à condição de servos ou escravos nas fainas da 
mineração. 
Os sucessos castelhanos atiçaram os colonos portugueses a iniciarem suas buscas, seja pelo encanto 
daquelas descobertas, seja pelas fantasias que se criaram a partir delas: de tesouros fabulosos perdidos 
nas entranhas generosas das Américas; de relatos imprecisos de indígenas vindos do interior; de noções 
equivocadas da geografia do continente como a da proximidade do Peru; ou mesmo de alguns possíveis 
indícios concretos, surgiram lendas como as de Sabarabuçu e as de Paraupava, que avivavam os colonos 
na procura de pedras e metais preciosos. 

(MENDES Jr., A., RONCARI, L. e MARANHÃO, R. Brasil história: texto e consulta. São Paulo. Brasiliense, 1979.) 
  
08. (Uerj) Palavras e segmentos diversos do texto podem ser expressos de outras formas graças à utilização 

dos recursos gramaticais da língua, como os processos de derivação prefixal e sufixal e a variação das 
estruturas sintáticas. 
a)  No final do primeiro parágrafo encontra-se o substantivo derivado "submetimento" (ref. 1). Cite um 

sinônimo deste substantivo, derivado por meio de outro sufixo, e indique o verbo do qual ambos 
derivam. 

b)  "através de concepções BASTANTE CONVENIENTES A SEUS PROPÓSITOS". 
Substitua a parte destacada do trecho acima por uma oração de sentido equivalente, constituída de 
pronome relativo e verbo cognato do adjetivo "convenientes".  
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
TEXTO I 

A produção cultural do corpo 
 

 Pensar o corpo como algo produzido na e pela cultura é, simultaneamente, um desafio e uma 
necessidade. Um desafio porque rompe, de certa forma, com o olhar naturalista sobre o qual muitas vezes 
o corpo é observado, explicado, classificado e tratado. Uma necessidade porque ao desnaturalizá-lo revela, 
sobretudo, que o corpo é histórico. Isto é, mais do que um dado natural cuja materialidade nos presentifica 
no mundo, o corpo é uma construção sobre a qual são conferidas diferentes marcas em diferentes tempos, 
espaços, conjunturas econômicas, grupos sociais, étnicos, etc. Não é portanto algo dado a priori nem 
mesmo é universal: o corpo é provisório, mutável e mutante, suscetível a inúmeras intervenções consoante 
o desenvolvimento científico e tecnológico de cada cultura bem como suas leis, seus códigos morais, as 
representações que cria sobre os corpos, os discursos que sobre ele produz e reproduz. 
 Um corpo não é apenas um corpo. É também o seu entorno. Mais do que um conjunto de músculos, 
ossos, vísceras, reflexos e sensações, o corpo é também a roupa e os acessórios que o adornam, as 
intervenções que nele se operam, a imagem que dele se produz, as máquinas que nele se acoplam, os 
sentidos que nele se incorporam, os silêncios que por ele falam, os vestígios que nele se exibem, a 
educação de seus gestos... enfim, é um sem limite de possibilidades sempre reinventadas e a serem 
descobertas. Não são, portanto, as semelhanças biológicas que o definem mas, fundamentalmente, os 
significados culturais e sociais que a ele se atribuem. 

(GOELLNER, Silvana Vilodre. "A produção cultural do corpo". In: LOURO, Guacira Lopes (org.) Corpo, gênero e sexualidade; 
um debate contemporâneo na educação. Petrópolis: Vozes, 2003. p.28-29) 

 
TEXTO II 

A não-aceitação 
 

 Desde que começou a envelhecer realmente começou a querer ficar em casa. Parece-me que achava 
feio passear quando não se era mais jovem: o ar tão limpo, o corpo sujo de gordura e rugas. Sobretudo a 
claridade do mar como desnuda. Não era para os outros que era feio ela passear, todos admitem que os 
outros sejam velhos. Mas para si mesma. Que ânsia, que cuidado com o corpo perdido, o espírito aflito nos 
olhos, ah, mas as pupilas essas límpidas. 
 Outra coisa: antigamente no seu rosto não se via o que ela pensava, era só aquela face destacada, em 
oferta. Agora, quando se vê sem querer ao espelho, quase grita horrorizada: mas eu não estava pensando 
nisso! Embora fosse impossível e inútil dizer em que rosto parecia pensar, e também impossível e inútil 
dizer no que ela mesma pensava. 
 Ao redor as coisas frescas, uma história para a frente, e o vento, o vento... Enquanto seu ventre 
crescia e as pernas engrossavam, e os cabelos se haviam acomodado num penteado natural e modesto 
que se formara sozinho. 

(LISPECTOR, Clarice. A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. p. 291) 
 

TEXTO III 
 

 Sem dúvida o meu aspecto era desagradável, inspirava repugnância. E a gente da casa se 
impacientava. Minha mãe tinha a franqueza de manifestar-me viva antipatia. Dava-me dois apelidos: 
bezerro-encourado e cabra-cega. 
 Bezerro-encourado é um intruso. Quando uma cria morre, tiram-lhe o couro, vestem com ele um 
órfão, que, neste disfarce, é amamentado. A vaca sente o cheiro do filho, engana-se e adota o animal. 
Devo o apodo ao meu desarranjo, à feiura, ao desengonço. Não havia roupa que me assentasse no corpo: 
a camisa tufava na barriga, as mangas se encurtavam ou alongavam, o paletó se alargava nas costas, 
enchia-se, como um balão. Na verdade o traje fora composto pela costureira módica, atarefada, pouco 
atenta às medidas. Todos os meninos, porém, usavam na vila fatiotas iguais, e conseguiam modificá-las, 
ajeitá-las. Eu aparentava pendurar nos ombros um casaco alheio. Bezerro-encourado. Mas não me fazia 
tolerar. Essa injúria revelou muito cedo a minha condição na família: comparado ao bicho infeliz, 
considerei-me um pupilo enfadonho, aceito a custo. Zanguei-me, permanecendo exteriormente calmo, 
depois serenei. Ninguém tinha culpa do meu desalinho, daqueles modos horríveis de cambembe. 
Censurando-me a inferioridade, talvez quisessem corrigir-me. 

(RAMOS, Graciliano. Infância. Rio de Janeiro: Record, 2003. p. 144) 
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TEXTO IV 
Longe de tudo 

 
É livres, livres desta vã matéria, 

longe, nos claros astros peregrinos 
que havemos de encontrar os dons divinos 

e a grande paz, a grande paz sidérea. 
 

Cá nesta humana e trágica miséria, 
nestes surdos abismos assassinos 

teremos de colher de atros destinos 
a flor apodrecida e deletéria. 

 
O baixo mundo que troveja e brama 
só nos mostra a caveira e só a lama, 
ah! só a lama e movimentos lassos... 

 
Mas as almas irmãs, almas perfeitas, 
hão de trocar, nas Regiões eleitas, 

largos, profundos, imortais abraços. 
(SOUSA, Cruz e. Poesias completas. Florianópolis: Fundação Catarinense de Cultura, 1981. p. 158) 

 
TEXTO V 

"Cântico IX" 
 

Os teus ouvidos estão enganados. 
E os teus olhos. 
E as tuas mãos. 

E a tua boca anda mentindo 
Enganada pelos teus sentidos. 

Faze silêncio no teu corpo. 
E escuta-te. 

Há uma verdade silenciosa dentro de ti. 
A verdade sem palavras. 
Que procuras inutilmente, 

Há tanto tempo, 
Pelo teu corpo, que enlouqueceu. 

(MEIRELES, Cecília. "Cânticos". In: SECCHIN, A.C. (org.) Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p.125-6)  
 
09. (Ufrj) Os vocábulos "desagradável", "desarranjo", "desengonço", utilizados no texto III, apresentam um 

elemento morfológico comum quanto ao processo de formação de palavras. 
a)  Identifique e classifique esse elemento. 
b)  Explicite a relação entre o significado desse elemento e a caracterização física do narrador.  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

O fragmento a seguir, selecionado do texto intitulado A DIFERENÇA, foi publicado na Revista de Domingo, da edição de 
02/09/2001 do Jornal do Brasil. 

 
MASCANDO CLICHÊ 
SÉRGIO RODRIGUES 

A diferença 
 

O marketing venceu mais uma: está na última moda dizer que algo ou alguém que se destaque da 
multidão por suas qualidades extraordinárias é diferenciado. De repente todo mundo quer ser diferenciado, 
embora, curiosamente, ninguém queira ser diferente. Diferenciar diferente e diferenciado tornou-se uma 
habilidade social básica, que a maioria de nós exerce de forma intuitiva, sem pensar. Se formos pensar, 
porém, vamos descobrir que a diferença entre diferente e diferenciado pressupõe valores que boa parte de 
nós teria vergonha de assumir. 
Todo mundo sabe que Guga é um tenista diferenciado, não sabe? Isto é, melhor do que os outros, genial. 
Da mesma forma, ninguém tem dúvida quando se anuncia que o atendimento prometido pelo gerente 
daquele banco é diferenciado: quer dizer que não se confunde com o tratamento-padrão dispensado à 
massa dos clientes otários, inclui cafezinho, água gelada e, quem sabe, dicas de investimento vazadas 
diretamente da mesa de operações do Banco Central. O privilégio parece apenas natural porque também 
nós somos, a nossos próprios olhos, diferenciados. Aliás, diferenciadíssimos. Já diferente, bem, é uma 
história inteiramente diferente. Desde que os primeiros hominídeos se juntaram numa tribo e decretaram 
que míopes e carecas não entravam, a diferença é tudo aquilo que grupos sociais hegemônicos usam para 
excluir ou subjugar minorias - e ao mesmo tempo reforçar sua identidade. Localizado no corpo ou na alma, 



Português 

 

 
8

real ou imaginário, o anátema da diferença justifica lógicas de dominação e até de extermínio. Diferentes 
foram, através dos tempos, cristãos no Império Romano, muçulmanos em países cristãos, negros no Novo 
Mundo, judeus em quase todo o lugar. Ah, sim, e loucos e homossexuais em qualquer tempo. 
(...)  

 
10. (Ufjf) Releia a sentença de abertura do texto "A diferença": 
 

"O marketing venceu mais uma..." 
 
As palavras marketing, marqueteiro e marquetear são empregadas hoje, com significativa frequência, na 
Língua Portuguesa. 
Identifique e descreva os processos de formação responsáveis pela introdução DE CADA UM DOS TRÊS 
TERMOS em nossa língua.  

  
11. (Fuvest) 

 A gente via Brejeirinha: primeiro, os cabelos, compridos, lisos, louro-cobre; e, no meio deles, coisicas 
diminutas: a carinha não-comprida, o perfilzinho agudo, um narizinho que-carícia. Aos tantos, não parava, 
andorinhava, espiava agora - o xixixi e o empapar-se da paisagem - as pestanas til-til. Porém, disse-se-
dizia ela, pouco se vê, pelos entrefios: - "TANTO CHOVE, QUE ME GELA" 

(Guimarães Rosa, "Partida do audaz navegante", PRIMEIRAS ESTÓRIAS) 
 

a)  Os diminutivos com que o narrador caracteriza a personagem traduzem também sua atitude em 
relação a ela. Identifique essa atitude, explicando-a brevemente. 

b)  "Andorinhava" é palavra criada por Guimarães Rosa. Explique o processo de formação dessa palavra. 
Indique resumidamente o sentido dessa palavra no texto.  

  
12. (Unicamp) Millôr Fernandes, considerado um dos maiores humoristas brasileiros, escreveu o texto "Leite, 

quéqué isso?" em sua coluna no Caderno 2, no jornal O ESTADO DE S. PAULO de 22/08/99. A seguir, está 
um excerto desse texto. Leia-o com atenção e responda: 

 
 Vocês, que têm mais de 15 anos, se lembram quando a gente comprava leite em garrafa, na leiteria 
da esquina? Lembram mais longe, quando a vaca-leiteira, que não era vaca coisa nenhuma, era uma 
caminhonete-depósito, vinha vender leite na porta de casa? Lembram mais longe ainda, quando a gente ia 
comprar leite no estábulo e tinha aquele cheiro forte de bicho, de bosta e de mijo, que a gente achava 
nojento e só foi achar genial quando aprendeu que aquilo tudo era ecológico? Lembram bem mais longe 
ainda, quando a gente mesmo criava a vaca e pegava nos peitinhos dela pra tirar o leite dos filhos dela, 
com muito jeito pra ela não nos dar uma cipoada? 
 Mas vocês não lembram de nada, pô! Vai ver nem sabem o que é vaca. Nem o que é leite. Estou 
falando isso porque agora mesmo peguei um pacote de leite - leite em pacote, imagina, Tereza! - na porta 
dos fundos e estava escrito que é pausterizado, ou pasteurizado, sei lá, tem vitamina, é garantido pela 
embromatologia, foi enriquecido e o escambau. 

 
a)  A palavra "embromatologia" soa como um termo técnico, mas não é. Diga por que parece e por que 

não é. 
b)  O texto mostra que a moda pode afetar nossos gostos. Em que passagem isso aparece? 
c)  As informações técnicas que acompanham muitos produtos não necessariamente esclarecem o 

consumidor, mas o impressionam. Transcreva a passagem do texto em que o autor alude a esse 
problema.  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
TEXTO I 

CARNAVAL CARIOCA 
 

(...) 
Eu mesmo... Eu mesmo, Carnaval... 

Eu te levava uns olhos novos 
Pra serem lapidados em mil sensações bonitas, 

Meus lábios murmurejando de comoção assustada 
Haviam de ter puríssimo destino... 

É que sou poeta 
E na banalidade larga dos meus cantos 

Fundir-se-ão de mãos dadas alegrias e tristuras, bens e males, 
Todas as coisas finitas 

Em rondas aladas sobrenaturais. 
 

Ânsia heroica dos meus sentidos 
Pra acordar o segredo de seres e coisas. 
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Eu colho nos dedos as rédeas que param o infrene das vidas, 
Sou o compasso que une todos os compassos, 

E com a magia dos meus versos 
Criando ambientes longínquos e piedosos 

Transporto em realidades superiores 
A mesquinhez da realidade. 

Eu bailo em poemas, multicolorido! 
Palhaço! Mago! Louco! Juiz! Criancinha! 

Sou dançarino brasileiro! 
Sou dançarino e danço! E nos meus passos conscientes 

Glorifico a verdade das coisas existentes 
Fixando os ecos e as miragens. 

Sou um tupi tangendo um alaúde 
E a trágica mixórdia dos fenômenos terrestres 

Eu celestizo em eurritmias soberanas, 
Ôh encantamento da Poesia imortal!... 

 
Onde que andou minha missão de poeta, Carnaval? 

Puxou-me a ventania, 
Segundo círculo do Inferno, 

Rajadas de confetes 
Hálitos diabólicos perfumes 

Fazendo relar pelo corpo da gente 
Semiramis Marília Helena Cleópatra e Francesca. 

Milhares de Julietas! 
Domitilas fantasiadas de cow-girls, 
Isoldas de pijama bem francesas, 

Alzacianas portuguesas holandesas... 
Geografia 

 
Êh liberdade! Pagodeira grossa! É bom gozar! 

Levou a breca o destino do poeta, 
Barreei meus lábios com o carmim doce dos dela... 

 
(...) 

 
Carnaval ... 

Porém nunca tive intenção de escrever sobre ti... 
Morreu o poeta e um gramofone escravo 

Arranhou discos de sensações... 
ANDRADE, Mario de. POESIAS COMPLETAS. São Pauto & Belo Horizonte: Martins & Itatiaia, 1980. 

 
TEXTO II 

CORDÕES 
 

Oh! abre ala! 
 Que eu quero passá  
 Estrela d'Alva 
 Do Carnavá! 
 Era em plena rua do Ouvidor. Não se podia andar. A multidão apertava-se, sufocada. Havia sujeitos 
congestionados, forçando a passagem com os cotovelos, mulheres afogueadas, crianças a gritar, tipos que 
berravam pilhérias. A pletora da alegria punha desvarios em todas as faces. Era provável que do largo de 
São Francisco à rua Direita dançassem vinte cordões e quarenta grupos, rufassem duzentos tambores, 
zabumbassem cem bombos, gritassem cinquenta mil pessoas. A rua convulsionava-se como se fosse 
fender, rebentar de luxúria e de barulho. A atmosfera pesava como chumbo. No alto, arcos de gás 
besuntavam de uma luz de açafrão as fachadas dos prédios. Nos estabelecimentos comerciais, nas 
redações dos jornais, as lâmpadas elétricas despejavam sobre a multidão uma luz ácida e galvânica, que 
2enlividescia e parecia convulsionar os movimentos da turba, sob o panejamento multicolor das bandeiras 
que adejavam sob o esfarelar constante dos "confetti", que, como um irisamento do ar, caíam, voavam, 
rodopiavam. (...) Serpentinas riscavam o ar; homens passavam empapados d'água, cheios de confetti; 
mulheres de chapéu de papel curvavam as nucas à etila dos lança-perfumes, frases rugiam cabeludas, 
entre gargalhadas, risos, berros, uivos, guinchos. Um cheiro estranho, misto de perfume barato, poeira, 
álcool, aquecia ainda mais o baixo instinto de promiscuidade. A rua personalizava-se, tornava-se uma e 
parecia, toda ela policromada de serpentinas e confetti, arlequinar o pincho da loucura e do deboche. Nós 
íamos indo, eu e o meu amigo, nesse 1pandemônio. Atrás de nós, sem colarinho, de pijama, bufando, um 
grupo de rapazes acadêmicos, futuros diplomatas e futuras glórias nacionais, berrava furioso a cantiga do 
dia, essas cantigas que só aparecem no Carnaval: 
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Há duas coisa 
 Que me faz chorá 
 É nó nas tripa 
 E bataião navá! 

RIO, João do. A ALMA ENCANTADORA DAS RUAS. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
  
13. (Uerj) Observe a formação dos seguintes vocábulos do texto II: 
 

"panejamento" (derivado de "pano"), "irisamento" (derivado de "íris"), "arlequinar" (derivado de 
"arlequim") e "pandemônio" (composto de pan + demônio), neologismo criado por Milton, poeta inglês do 
século XVII, no seu livro O PARAÍSO PERDIDO, para designar o palácio de Satã. 
 
A partir desses exemplos, explique, em até duas frases completas: 

 
a)  o emprego conotativo da palavra "pandemônio" (texto Il, ref. 1) e indique o sentido do morfema "pan-

"; 
b)  como se forma o vocábulo "enlividescia" (texto II, ref. 2) e qual a sua classificação quanto ao processo 

de formação.  
  

14. (G1) Classifique as palavras em primitivas ou derivadas: 
1)  realidade: 
2)  doce: 
3)  açucarado: 
4)  quentura: 
5)  apedrejar:  

  
15. (G1) Forme adjetivos a partir dos substantivos: 

1)  gosto: 
2)  delícia: 
3)  cheiro: 
4)  talento: 
5)  sabor:  
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Era uma vez uma agulha, que disse a um novelo de linha: 
- Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma cousa neste 
mundo? 
- Deixe-me, senhora. 
- Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e 
falarei sempre que me der na cabeça. 
- Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu 
ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. 
- Mas você é orgulhosa. 
- Decerto que sou. 
- Mas por quê? 
- É boa! Porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, senão eu? 
- Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu? 
- Você fura o pano, nada mais; eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados... 
- Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás 
obedecendo ao que eu faço e mando... 
- Também os batedores vão adiante do imperador. 
- Você é imperador? 
- Não digo isso. Mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante, vai só mostrando o 
caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto... 
Estavam nisto, quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em 
casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, 
pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha, e entrou a coser. Uma e outra 
iam andando orgulhosas, pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, 
ágeis como os galgos de Diana - para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: 
- Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que esta distinta costureira só se 
importa comigo; eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima... 
A linha não respondia nada; ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e 
ativa, como quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe 
dava resposta, calou-se também, e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura; não se ouvia mais 
que o plic-plic-plic-plic da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura, para o dia seguinte: 
continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra, e ficou esperando o baile. 
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Veio a noite do baile, e a baronesa vestiu-se. A costureira que a ajudou a vestir-se, levava a agulha 
espetada no corpinho, para dar algum ponto necessário. E enquanto compunha o vestido da bela dama, e 
puxava a um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando, a linha, para 
mofar da agulha, perguntou-lhe: 
- Ora, agora, diga-me, quem é que vai ao baile, no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da 
elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da 
costureira, antes de ir para o baile das mucamas? 
Vamos, diga lá. 
Parece que a agulha não disse nada: mas um alfinete, de cabeça grande e não menor experiência, 
murmurou à pobre agulha: - Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai 
gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para 
ninguém. Onde me espetam, fico. 
Contei esta história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a cabeça: - Também eu tenho 
servido de agulha a muita linha ordinária! 

     
Machado de Assis 

(Para Gostar de Ler - Vol. 9)  
 
16. (G1) A expressão "plic - plic - plic - plic" é semelhante a "toc - toc" ou "ping - pong". 

a)  Como se chamam essas expressões? 
b)  Cite três outras que você conheça.  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

O ESTRUME 
 

Súbito deu-me a consciência um repelão, acusou-me de ter feito capitular a probidade de D. Plácida, 
obrigando-a a um papel torpe, depois de uma longa vida de trabalho e privações. Medianeira não era 
melhor que concubina, e eu tinha-a baixado a esse ofício, à custa de obséquios e dinheiros. Foi o que me 
disse a consciência; fiquei uns dez minutos sem saber que lhe replicasse. Ela acrescentou que eu me 
aproveitara da fascinação exercida por Virgília sobre a ex-costureira, da gratidão desta, enfim da 
necessidade. Notou a resistência de D. Plácida, as lágrimas dos primeiros dias, as caras feias, os silêncios, 
os olhos baixos, e a minha arte em suportar tudo isso, até vencê-la. E repuxou-me outra vez de um modo 
irritado e nervoso. 
Concordei que assim era, mas aleguei que a velhice de D. Plácida estava agora ao abrigo da mendicidade: 
era uma compensação. Se não fossem os meus amores, provavelmente D. Plácida acabaria como tantas 
outras criaturas humanas; donde se poderia deduzir que o vício é muitas vezes o estrume da virtude. O 
que não impede que a virtude seja uma flor cheirosa e sã. A consciência concordou, e eu fui abrir a porta à 
Virgília.  

 
17. (Fuvest-gv) O mesmo processo de formação da palavra "probidade" repete-se em "mendicidade". 

a)  Qual o adjetivo de que se forma "mendicidade"? 
b)  O que significa "mendicidade"?  

  
18. (Ufc) Assinale a alternativa em que a forma ONI- apresenta sentido diferente da que se encontra em 

ONIPOTENTE.  
a)  onírico    
b)  onívoro    
c)  onicolor    
d)  onisciente    
e)  onipresente    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
O fragmento de texto a seguir, de Paulo Mendes Campos, foi publicado na edição comemorativa dos 110 
anos do Jornal do Brasil, de 8 de abril de 2001. 

 
Julho de 1990 

 
Nunca se imprimiu tanto. E nunca se aproveitou tão pouco. Devoram-se toneladas de papel impresso em 
todas as línguas, mas a percentagem de nutrientes desse palavrório é quase nada. A chamada 
democratização da cultura, em vez de sucos, fabrica perto de 100% de refrescos aguados, essas 
publicações fajutas já chamadas "non-books". 
O antilivro vai expulsando do mercado a ciência, a informação e a literatura. O grotesco é que os novos 
gêneros de impressão não chegam nem mesmo a cumprir o que nos prometem nos títulos e nas orelhas; a 
livralhada sexual é idiota; a violenta é pueril; a de terror não chega a impressionar crianças; a esotérica é 
de dar pena; a fofoqueira ainda pode distrair, mas mente pelos dedos. (...) 
O século 20 lê mais que o século passado. Mas nosso avô comia um bife, e o nosso contemporâneo 
entulha-se com um saco de farinha ou pólvora ou titica.  



Português 

 

 
12

19. (Ufjf) Observe as palavras maiúsculas a seguir, selecionadas do texto lido: 
 

"A CHAMADA democratização da cultura..." 
"A LIVRALHADA sexual é idiota..." 
 
A respeito das formas -ADA, pode-se dizer que:  
a)  têm valor semântico distinto.    
b)  aplicam-se à mesma classe de palavra.    
c)  são invariáveis.    
d)  são livres.    
e)  formam palavras compostas.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
A notícia saiu no The Wall Street Journal: a "ansiedade 1superou a depressão como problema 2de saúde 
mental predominante nos EUA". Para justificar o absurdo, o autor da matéria recorre a 3um psicoterapeuta 
e a um 4sociólogo. O primeiro descreve "ansiedade como 5condição dos privilegiados" que, livres de 
ameaças reais, se dão ao luxo de "olhar para dentro" e criar medos irracionais; o segundo diz que 
"vivemos na era mais segura da humanidade" e, no entanto, "desperdiçamos bilhões de dólares 6em medos 
bem mais ampliados do que seria 7justificável". Sem meias palavras, 8os peritos dizem algo mais ou menos 
assim: os americanos estão nadando em 9riqueza e, como não têm do que se queixar, adquiriram o 
costume neurótico 10de 11desentocar medos 12irracionais para projetá-los no 13admirável mundo novo ao 
redor. 
A explicação impressiona pela ingenuidade ou pela má-fé. Ninguém contrai o 14"Mau hábito" 15de olhar para 
16dentro de si do dia para a noite. A obsessão consigo não é um efeito colateral 17do modo de vida atual; é 
um dos seus mais 18indispensáveis ingredientes. O crescimento exagerado do interesse pelo "mundo 
interno" e pelo 19corpo é a 20contrapartida do desinteresse ou hostilidade pelo "mundo externo" e pelos 
outros. Diz o 21catecismo: só confie em seu corpo e sua mente. 22O resto é 23concorrente; o resto está 
sempre cobiçando e disputando seu emprego, seu sucesso, seu patrimônio e sua saúde. Sentir medo e 
ansiedade, em condições semelhantes, é um estado emocional perfeitamente racional e inteligível. 
Em bom português, sentir-se condenado a 24jamais ter repouso físico ou 25mental, sob pena de perder a 
saúde, a 26longevidade, a forma física, o desempenho 27sexual, o emprego, a casa, a segurança na velhice, 
pode ser um inferno em vida para os pobres ou para os ricos. Os 28candidatos à ansiedade são, assim, bem 
mais numerosos e bem menos ociosos do que pensam o 29psicoterapeuta e o sociólogo. 

(Adaptado de: COSTA, J.F. A ansiedade da opulência. Folha de São Paulo, 19 de março de 2000.) 
  
20. (Ufrgs) Abaixo são feitas três afirmações sobre a formação de palavras do texto.                                       

I. As palavras "justificável" (ref. 7) e "admirável" (ref. 13) são adjetivos formados a partir de verbos. 
II. As palavras "irracionais" (ref. 12) e "indispensáveis" (ref. 18) apresentam o mesmo prefixo. 
III. Nas palavras "mental" (ref. 25) e "sexual" (ref. 27) sufixo utilizado forma adjetivos a partir de 

substantivos. 
 

Quais estão corretas?  
a)  Apenas I.    
b)  Apenas II.    
c)  Apenas I e III.    
d)  Apenas II e III.    
e)  I, II e III.    
 

Gabarito: 
 
01.  

a)  O neologismo consiste na criação de uma palavra ou expressão nova, ou na atribuição de um 
novo sentido a uma palavra já existente, como acontece em bacuralizar por derivação sufixal a partir 
de bacurau (bacurau+-izar).  

 
b)  Como exemplo do uso de “bacuralizar” para a primeira acepção da palavra registrada no texto II pode 

ser sugerida a frase “Face à necessidade de ampliar o público leitor, a escola bacuralizou-se na 
tentativa de conseguir material e equipamento para construir uma biblioteca itinerante que passe 
regularmente pela comunidade”. Para a segunda acepção, “A escalada de violência policial contra a 
população pobre da comunidade obrigou a população a bacuralizar-se”.   

 
02. c 

O neologismo “infotenimento” resulta do processo de fusão de duas palavras, informação e entretenimento, 
com perda de fonemas e alteração de acento tônico na primeira, o que caracteriza a composição por 
aglutinação, como se afirma em [C].    

 
 



Exercícios Complementares 

 

 13

03. a 
[a]  Correto. “Viver” e “Vida” são termos cognatos, pois a raiz é a mesma; ambos diferem de “vidente”, 

originado de “ver. 
[b]  Incorreto. Todos os termos se originam nas formas latinas “lex, legis”. 
[c]  Incorreto. Todos os termos se originam na forma latina “legere”. 
[d]  Incorreto. Todos os termos se originam na forma latina “aliq-“. 
[e]  Incorreto. Todos os termos se originam na forma latina “naturalis”.   

 
04. c 

Tanto a palavra “impaciente” quanto a palavra “embranquecimento” se formam a partir da derivação 
(prefixal e sufixal).   

 
05. c 

A afirmação de que “maus tradutores de livros de marketing e administração disponibilizam mais e mais 
termos infelizes” permite concluir que o autor considera que a incorporação de verbos terminados em “izar” 
à língua portuguesa decorre de influência estrangeira. Assim, é correta a opção [C].   

 
06. d 

Em “democracinhas”, vemos a aglutinação de duas palavras “democracia” e “gracinhas”, assim como em 
“fidalgo” (“filho de algo”).   

 
07. e 

A palavra “latifundiário” é formada a partir da derivação sufixal da palavra “latifúndio”, assim como 
“chuvisco” é derivado de “chuva”, “boiada” de “boi”, “folhagem” de “folha” e “cafeína” de “café”.   

 
08. 

a)  Submissão.   
Verbo submeter. 
b) que convinham bastante a seus propósitos   

 
09.  

a)  O elemento morfológico comum presente nos vocábulos "desagradável, desarranjo, desengonço" é o 
prefixo "des". 

b)  O significado do prefixo "des" (de negação) relaciona-se à caracterização física do narrador do texto 
III, que é marcada pelo contrário da harmonia e da beleza.   

 
10.  

 - Market + ing = derivação sufixal 
- Marquet + eiro = derivação sufixal 
- Marquet + ear = derivação sufixal   

 
11.  

a)  O narrador, que se insinua discretamente na expressão "a gente", adere ao universo infantil de sua 
personagem, reproduz seu pensamento e a maneira peculiar de a criança ver e sentir o mundo. Os 
diminutivos são os recursos expressivos que reforçam essa identidade narrador-personagem, bem 
como traduzem uma aproximação terna entre ambos: "Brejeirinha " (nome próprio derivado de 
adjetivo "brejeira", sugerindo a beleza despojada, associada à natureza), "coisas diminutas ", "carinha 
", "perfilzinho ", "narizinho ". 

b)  O neologismo, tipicamente rosiano, "andorinhava" constrói-se por derivação sufixal. A criação do verbo 
a partir do substantivo instaura uma constelação de sentidos, todos eles tendentes a valorizar as ideias 
conjugadas de movimento e leveza, de mover-se com a graça de andorinha. No campo sonoro, há 
ainda o expressivo efeito que decorre da associação entre "andar" e "andorinhava".   

 
12.  

a)  A palavra "embromatologia" denota ser técnico pela terminologia "logia", que seria um tipo de ciência.  
Mas não é porque no final do texto, o autor utiliza da expressão "escambau", depreciando o termo. 

b)  "... e só foi achar genial quando aprendeu que aquilo tudo era ecológico?" 
c)  "... que é pausterizado, ou pasteurizado, sei lá, tem vitamina, é garantido pela embromatologia..."   

 
13.  

a)  A palavra "pandemônio " significa, no texto, "confusão", "gritaria" - algo típico do carnaval de rua. 
O morfema "pan" significa "todos", "totalidade". 

b)  É formado a partir da palavra "lívido", com o prefixo "en-" e o sufixo "escer", por derivação 
parassintética (ou parassíntese).   
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14.  
1)  derivada 
2)  primitiva 
3)  derivada 
4)  derivada 
5)  derivada   

 
15.  

1)  gostoso 
2)  delicioso 
3)  cheiroso 
4)  talentoso 
5)  saboroso   

 
16.  

a)  onomatopeia 
b)  tic-tac, tim-tim, cacarejar   

 
17.  

a)  Mendicante. 
b)  Refere-se ao ato de mendigar.   

 
18. a 
 
19. a 
 
20. e 
 
 
  
 


