
     

 

EXERCÍCIOS 

 

 QUESTÃO 1  De acordo com o contexto de Copa do Mundo 2018, o texto abaixo exemplifica um fenômeno linguístico que 

consiste na criação de uma palavra ou expressão nova, ou na atribuição de um novo sentido a uma palavra já existente.  

 

 
 
 

 
 

Formação de palavras 
 

Estamos falando do processo de formação de palavras denominado de: 
 
(A) hibridismo 

(B) derivação 

(C) composição 

(D) redução 

(E) neologismo 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lingu%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palavra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Express%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Significado
https://4.bp.blogspot.com/-VdogL_4lWmc/Wz41STM093I/AAAAAAAAAk4/aKAL1W-rX9UkdWDuTT9geZs1-0eVgZzIwCLcBGAs/s1600/Screenshot_20180704-171247.png


QUESTÃO 2 Observe a imagem abaixo e assinale a única alternativa CORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)   O texto acima tem por função anunciar um produto que só pode ser consumido nas quartas-feiras. 

(B)    A palavra “ZECA-FEIRA” é um neologismo criado, a partir da derivação da palavra original “quarta-feira”. 

(C)    A palavra “ZECA-FEIRA” é um neologismo criado, a partir da composição por justaposição. 

(D)    A intenção dessa publicidade de cerveja de sugerir a “quarta-feira”, é para transmitir a ideologia de que futebol 

(transmitido nesse dia) é melhor ainda com cerveja com a cerveja Skol. 

(E)    A palavra “ZECA-FEIRA” é um estrangeirismo trazido para o Brasil para se remeter a dia de cerveja e futebol.  

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-E6PJ_BXmQNI/Wz422M2nzMI/AAAAAAAAAlM/0W9mfyINpAgy52DIyMi7Xq2H0-KAtPUDACLcBGAs/s1600/zeca.jpg


QUESTÃO 3  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A palavra "emburrece", na imagem acima, formou-se pelo 

processo de derivação: 

 

(A) regressiva 

(B) prefixal e sufixal 

(C) parassíntese 

(D) sufixal 

(E) prefixal 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-yrDtdRjICi8/Wz5EagHCQGI/AAAAAAAAAmM/Zcc82SfpywUdu41eSYn8Kyxj3KW96qepgCLcBGAs/s1600/o-orgulho-emburrece-ate-as-mentes-mais.jpg


QUESTÃO 4 Use V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas e em seguida assinale a sequência correta de suas respostas: 

 

(      ) A palavra herbalife apresenta dois radicais cujos elementos mórficos são oriundos de línguas diferentes. A esse processo 

dá-se o nome de hibridismo. 

(      ) O nome do estabelecimento comercial Casatual é formado pelo processo da justaposição. 

(      ) A palavra finalizar apresenta apenas radical e sufixo. 

(      ) enem, UFPR e cine apresentam o mesmo processo de formação de palavras: sigla. 

(      ) As palavras engordar, entristecer e esburacar são formadas pelo processo da derivação prefixal. 

(A) VFVFF 

(B) VFVVV 

(C) FVVFF 

(D) FFFVV 

(E) VFFVV 

 

 



QUESTÃO 5 

 

 

 

 

 

A palavra "aguardente" formou-se por: 

(A) hibridismo  

(B) parassíntese 

(C) aglutinação  

(D) derivação regressiva 

(E) justaposição 

 



QUESTÃO 6 Leia atentamente o cartum abaixo: 

 

 

O efeito de humor desse cartum é construído a partir de um recurso linguístico de formação de palavras denominado de:  

(A) sufixação 

(B) prefixação 

(C) parassíntese 

(D) regressão 

(E) composição  

 

 
 
 
 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/-XKAQWEGxQoU/Wz4_59aHblI/AAAAAAAAAmA/fiwLpoefrzkoyjrmarCxGo6PXXTrsXjwQCLcBGAs/s1600/download.png

