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           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.) 
  

 
 

 QUESTÃO 1 (Unicamp 2020)  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. 
(E) derivação sufixal.    
  
 

QUESTÃO 2 A palavra "IMORALIDADE" é formada por  

(A) derivação prefixal e sufixal.    
(B) derivação prefixal.    
(C) derivação parassintética.    
(D) composição por aglutinação.    
(E) composição por justaposição.    
 
  

QUESTÃO 3 O vocábulo PRÉ-HISTÓRIA é formado por  

(A) derivação prefixal, somente.    
(B) derivação sufixal, somente.    
(C) derivação prefixal e sufixal.    
(D) composição por justaposição.    
(E) composição por aglutinação.    
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QUESTÃO 4 “Foram-se embora.” EMBORA  é exemplo de  

(A)  composição por justaposição.    
(B)  composição por aglutinação.    
(C)  derivação prefixal .   
(D)  derivação sufixal.   
(E)  derivação parassintética.   
 
  

QUESTÃO 5 Assinalar a alternativa que indique corretamente o processo de formação das palavras  

SEM-TERRA, SERTANISTA e DESLEALDADE:  

(A) composição por justaposição, derivação por sufixação, derivação por prefixação e sufixação;    
(B) composição por aglutinação, derivação por sufixação e derivação por parassíntese;    
(C) composição por aglutinação, derivação por sufixação e derivação por sufixação;    
(D) composição por justaposição, derivação por sufixação e composição por aglutinação;    
(E) composição por aglutinação, derivação por sufixação e derivação por prefixação.   
 
Observe a imagem atentamente: 
 

 
 

QUESTÃO 6 Na propaganda ao lado, a palavra “lambuzation” é formada pela palavra de origem portuguesa 

(lambuzar); e pelo sufixo inglês –ation (de corporation). A esse tipo de processo de formação que combina 
morfemas de línguas diferentes chamamos de: 
(A) derivação. 
(B) regressão. 
(C) hibridismo. 
(D) estrangeirismo 
(E) derivação imprópria. 
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QUESTÃO 7 

 
 

A palavra "CAMPUS" formou-se por: 
 

    (A) hibridismo.  
    (B) parassíntese. 
    (C) aglutinação.  
    (D) estrangeirismo. 
    (E) justaposição. 

 

QUESTÃO 8 
 

 
 

A palavra COCA-COLA resultou de um processo linguístico que permite a formação de novas palavras a partir de 
duas ou mais palavras simples ou radicais. As novas palavras formadas são palavras compostas, possuindo um 
significado próprio. A esse processo dá-se o nome de 
(A) composição por justaposição. 
(B) composição por aglutinação. 
(C) derivação. 
(D) redução. 
(E) hibridismo. 
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QUESTÃO 9 

 
 

Sabendo que o substantivo fracasso, presente no primeiro quadrinho, provém do verbo fracassar, o processo de 
formação que originou esse vocábulo nomeia-se como derivação 
(A) prefixal. 
(B) imprópria. 
(C) regressiva. 
(D) parassintética. 
(E) prefixal e sufixal. 
 

 
QUESTÃO 10 
 

Carnavália 
 
Repique tocou 
O surdo escutou 
E o meu corasamborim 
Cuíca gemeu, será que era meu, quando ela passou 
por 
mim? 

[…] ANTUNES, A.; BROWN, C.; MONTE, M. Tribalistas, 2002 
(fragmento) 

 
No terceiro verso, o vocábulo “corasamborim”, que é a junção coração + samba + tamborim, refere-se, ao 
mesmo tempo, a elementos que compõem uma escola de samba e a situação emocional em que se encontra o 
autor da mensagem, com o coração no ritmo da percussão. Essa palavra corresponde a um (a) 
 
(A) estrangeirismo,  uso de elementos linguísticos originados em outras línguas e representativos de outras    
culturas. 
(B) neologismo, criação de novos itens linguísticos, pelos mecanismos que o sistema da língua disponibiliza. 
(C) gíria, que compõe uma linguagem originada em determinado grupo social e que pode vir a se disseminar em 
uma comunidade mais ampla. 
(D) regionalismo, por ser palavra característica de determinada área geográfica.  
(E) termo técnico, dado que designa elemento de área específica de atividade. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUESTÃO 11 
 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.  
 

 
 
Estamos falando do processo de formação de palavras denominado de: 
(A) redução. 
(B) derivação. 
(C) hibridismo. 
(D) composição. 
(E) neologismo. 
 
 

QUESTÃO 12 
Observe a imagem retirada do whatsApp abaixo e assinale a única alternativa FALSA: 

 
(A)    O texto acima aborda de forma humorada a polêmica do aplicativo “Pokemon GO” chegado ao Brasil. 
(B)    As palavras lanchinho – carregador – hidratado foram formadas por derivação regressiva. 
(C)    A palavra “Natureba” é um neologismo para se referir a algo natural e simples. 
(D)    A palavra “Net” é uma redução de “internet”. 
(E)    Kit – Pokemon – Go são estrangeirismos.  
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 QUESTÃO 13 
Só os roçados da morte compensam aqui cultivar, e cultivá-los é fácil: simples questão de plantar; não se precisa 
de limpa, de adubar nem de regar; as estiagens e as pragas fazem-nos mais prosperar; e dão lucro imediato; nem 
é preciso esperar pela colheita: recebe-se na hora mesma de semear.  

(João Cabral de Melo Neto, Morte e vida severina)  

 

O mesmo processo de formação da palavra sublinhada em “não se precisa de limpa” ocorre em:  
(A) “no mesmo ventre crescido”.  
(B) “iguais em tudo e na sina”.  
(C) “jamais o cruzei a nado ”.  
(D) “na minha longa descida”.  
(E) “todo o velho contagia”. 
 

 

QUESTÃO 14 
Sabe-se que o prefixo de negação “in”, na língua portuguesa, pode assumir diferentes formas, de acordo com a 
ocorrência dos fenômenos de assimilação e mesmo de dissimilação. Assinale a opção em que o significado do 

prefixo “in” difere do sentido encontrado nas palavras “indefeso” e “indefinido” no verso abaixo transcrito:  
“Ser indefeso, indefinido, que só se vê na minha cidade” 
 
(A) Alimentar a criança é indispensável ao seu crescimento saudável.  
(B) A conclusão a que se chegou parecia algo ilógico.  
(C) Sua situação parecia irregular.  
(D) Eles estavam impossibilitados de frequentar aquele local.  
(E) Ele está tão fraco que já conseguia ingerir os alimentos. 
 

QUESTÃO 15 

 
 
A palavra “ESMALTERIA” é um neologismo formado por um processo de formação diferente ao da palavra 
 
(A) pizzaria. 
(B) malharia. 
(C) espetaria. 
(D) churrascaria. 
(E) hamburgueria. 

 
 


