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Formação de palavras – lista 9  1.º ano – GRAMÁTICA – Prof.ª  Sônia 

 

LISTA 09 

           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.) 

  
1.  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.    
  
     “Pastora de nuvens, fui posta a serviço por uma campina tão desamparada que não principia nem também termina, e onde 
nunca é noite e nunca madrugada. 
(Pastores da terra, vós tendes sossego, que olhais para o sol e encontrais direção. Sabeis quando é tarde, sabeis quando é cedo. 
Eu, não.)” 
 
Esse trecho faz parte de um poema de Cecília Meireles, intitulado Destino, uma espécie de profissão de fé da autora.  
 
2. A palavra "desamparada" é formada por  
a) derivação prefixal e sufixal.    
b) derivação prefixal.    
c) derivação parassintética.    
d) composição por aglutinação.    
e) composição por justaposição.    
  

ATEMOYA 
 
     É um híbrido da fruta-do-conde ('Annona squamosa') com outra variedade do mesmo gênero a cherimoya ('Annona 
cherimolia'), originária dos Andes. O primeiro cruzamento foi feito em 1908 pelo Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos, em Miami. As frutas resultantes receberam o nome de atemoya, uma combinação de "ate", nome mexicano da fruta-do-
conde, e "moya" de cherimoya. Passado quase um século, a atemoya ainda é desconhecida da maioria dos brasileiros. 
    No país, as primeiras mudas foram plantadas em Taubaté, nos anos 60. As variedades cultivadas aqui são em especial a 
Thompson, a Genifer e a African Pride. É plantada em São Paulo, sul de Minas, norte do Paraná, Espírito Santo e Rio de Janeiro. É 
cultivada em grande escala no Chile. Também a produzem Estados Unidos, Israel, Austrália e Nova Zelândia. [...] Os frutos, cônicos 
ou em forma de coração, em geral têm 10 centímetros de comprimento por 9,5 de largura. Sua casca continua verde mesmo 
depois de maduros. A polpa, dividida em segmentos e com poucas sementes, é branca, perfumada, cremosa, macia, com textura 
fina. [...] O sabor da atemoya lembra papaia, banana, manga, maracujá, limão e abacaxi, com consistência de sorvete, o que faz 
dela uma sobremesa pronta. Com sua polpa se preparam os mesmos pratos feitos com cherimoya: musses, sorvetes, recheios 
para tortas, salada de fruta. Pode ser ingrediente de bebidas como coquetel de frutas e drinques. 

(Neide Rigo, nutricionista. CARAS, 13 set. 2002). 
  
3. Cremosa, fruta-do-conde e cruzamento - palavras retiradas do texto - passaram, respectivamente, pelos seguintes processos de 
formação:  
a) hibridismo, derivação sufixal e composição.    
b) derivação sufixal, composição e derivação sufixal.    
c) derivação prefixal, hibridismo e derivação sufixal.    
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d) hibridismo, derivação sufixal e derivação prefixal.    
e) derivação sufixal, hibridismo e composição.   
4. Assinale a ÚNICA alternativa em que o termo em destaque constitui exemplo de processo de formação de palavras por 
derivação prefixal.  
a) "O luxo continua sendo uma RARIDADE..."    
b) "Na nossa sociedade, o luxo é aquilo capaz de ressuscitar uma aura do sagrado (...) e que REINSCREVE a ritualidade no mundo 
desencantado."     
c) "Nas festas primitivas, a diminuição das riquezas de uma tribo (...) significava assegurar um novo ciclo de vida, um 
REJUVENESCIMENTO..."    
d) "No entanto, a DESPEITO da sobrevivência das motivações elitistas, tais motivações não são mais fundadas na ostentação 
social."    
  
  
 


