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FORMAÇÃO DE PALAVRAS 1ª SÉRIE – GRAMÁTICA – SÔNIA 

 
Lista 08 – Atividades 

 
CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE APORTA NO CIN DA UFPE 

 

O Programa de Educação Tutorial (PET) de Informática promove, na próxima quarta-feira, uma 
campanha de doação de sangue no Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de 
Pernambuco. A ação foi articulada em parceria com o Hemope. Para doar, basta portar a carteira de 
identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e comparecer ao Centro de 8h30 às 12h ou de 
13h30 às 17h. É importante lembrar que crachás não poderão ser utilizados como documento de 
identificação. O posto de doação estará localizado no Bloco A do CIn. 

Para doar, é necessário ter entre 18 e 60 anos, ter peso superior a 50 kg e não ter feito tatuagens 
ou piercings recentemente. É necessário também estar descansado e bem alimentado, não ingerir 
bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação e estar em boas condições de saúde. 

Há a oportunidade de ajudar na realização da campanha além da doação, participando como 
voluntário. Os interessados devem enviar um e-mail para petcomputacao-l@cin.ufpe.br informando o 
seu nome e a melhor forma de contato.  

 

Diário de Pernambuco (versão on-line). Disponível em: <<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-
urbana/2017/03/15/interna_vidaurbana,694183/campanha-de-doacao-de-sangue-aporta-no-cin-da-ufpe.shtml>>. Acesso: 8 maio 2017.   

 
01. Palavras podem ser formadas por diversos processos, sendo os mais comuns o de composição e o de 

derivação. Há outros, no entanto, que são menos usuais, mas que também contribuem para a 
criação de novos vocábulos na língua portuguesa: é o caso das palavras originadas a partir de siglas. 
Expressões como “CIn”, “PET” e “Hemope”, presentes no texto, são exemplos de casos em que as 
palavras que compõem a sigla tornam-se secundárias e a própria sigla caracteriza um vocábulo. 
 
Assinale a alternativa que apresenta outras palavras formadas por siglagem. 
a) Sudene, Shampoo.    b) Kombi, Cep.    c) Sus, Pendrive. 
d) Fashion, Pis.     e) Upa, Funai. 

 
02. 

 
 

Observe o texto com alguns processos de formação de palavras 
A. Derivação: 
1. prefixal 
2. sufixal 
B. Composição: 
1. justaposição 
2. aglutinação 
 
As palavras "chatíssimo" e "socialista" correspondem, respectivamente, às seguintes 
combinações:  
a) A1, B1.     
b) A2, A2.     
c) B1, B2.     
d) A2, B2.     
e) B1, A1.    
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03. (G1 - cftce 2006)  Identifique o substantivo cuja formação se deu pelo processo de derivação 
regressiva tal como ocorreu com "avanço" (ref. 20).  
a) moda    
b) mercado    
c) telefone    
d) resgate    
e) modelo    

 
Ethos - ética em grego - designa a morada humana. O ser humano separa uma parte do mundo 

para, moldando-A ao seu jeito, construir um abrigo protetor e permanente. A ética, como morada 
humana, não é algo pronto e construído de uma só vez. O ser humano está sempre tornando habitável a 
casa que construiu para SI. 

Ético significa, portanto, tudo aquilo que ajuda a tornar melhor o ambiente para que seja uma 
morada saudável: materialmente sustentável, psicologicamente integrada e espiritualmente fecunda. 

Na ética há o permanente e o mutável. O permanente é a necessidade do ser humano de ter uma 
moradia: uma maloca indígena, uma casa no campo e um apartamento na cidade. TODOS estão 
envolvidos com a ética, porque todos buscam uma morada permanente. 

O mutável é o estilo com que cada grupo constrói sua morada. É sempre diferente: rústico, colonial, 
moderno, de palha, de pedra... Embora diferente e mutável, o estilo está a serviço do permanente: a 
necessidade de ter casa. A casa, nos seus mais diferentes estilos, deverá ser habitável. 

 

(BOFF, Leonardo. In: A ÁGUIA E A GALINHA. Petrópolis: Vozes, 1997, pp. 90-91.)  
 
04. Está presente, no texto, o processo de formação de palavras por derivação imprópria. Assinale 

a alternativa em que ocorre tal processo.  
a) A ética, como morada humana, não é algo pronto e constituído de uma só vez.    
b) O ser humano está sempre tornando habitável a casa que constituiu para si.    
c) ... tudo aquilo que ajuda a tornar melhor o ambiente.    
d) Na ética, há o permanente e o mutável.    
e) A casa, nos seus mais diferentes estilos, deverá ser habitável.    

 


