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FORMAÇÃO DE PALAVRAS –  1ª SÉRIE – GRAMÁTICA – SÔNIA 

 
Lista 10 – Atividades 

 
Envelhecer 

 
A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer 
A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer 
Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer 
Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer 
Não quero morrer pois quero ver 
Como será que deve ser envelhecer 
Eu quero é viver pra ver qual é 
E dizer venha pra o que vai acontecer 
Eu quero que o tapete voe 
No meio da sala de estar 
Eu quero que a panela de pressão pressione 
E que a pia comece a pingar 
Eu quero que a sirene soe 
E me faça levantar do sofá 
Eu quero pôr Rita Pavone 
No ringtone do meu celular 
Eu quero estar no meio do ciclone 
Pra poder aproveitar 
E quando eu esquecer meu próprio nome 
Que me chamem de velho gagá 
Pois ser eternamente adolescente nada é mais démodé 
Com uns ralos fios de cabelo sobre a testa que não para de crescer. 
Não sei por que essa gente vira a cara pro presente e esquece de aprender [...] 

 

Arnaldo Antunes (trecho) 
 
01. A partir de uma palavra muitas outras se formam, acrescentando elementos que alteram o sentido 

primitivo ou acrescentam um novo sentido. A letra da música de Arnaldo Antunes apresenta diversas 
formações de palavras. O título da música, por exemplo, apresenta derivação parassintética. 
Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de derivação sufixal.  
a) “A barba vai descendo e os cabelos vão caindo [...]”.    
b) “[...] o tempo vai dizendo que agora é pra valer [...]”.    
c) “pois ser eternamente adolescente nada é mais démodé [...]”.    
d) “Eu quero que a panela de pressão pressione [...]”.    
e) “Não sei por que essa gente vira a cara pro presente e esquece de aprender [...]”.    

 
Consumo também é ato político 

 
Diz o Houaiss que o capitão Charles C. Boycott (1832-1897), um rico proprietário irlandês, no 

outono de 1880, recusando-se a baixar o preço que cobrava pelo arrendamento de suas terras, foi 
vítima de represália, tendo os agricultores da época se articulado para não negociar com ele. Daí a 
palavra “boycott” e, em português, boicote. 

Quase 130  anos depois, o termo em inglês ganhou uma espécie de antônimo, o “buycott”. Numa 
livre tradução seria a compra orientada de produtos. 

A partir disso, a pesquisadora Michele Micheletti, da Karlstad University, na Suécia, defende que o 
ato de consumo pode se transformar em ativismo político, pois, segundo ela, a falta de uma 
regulamentação global transferiu para os consumidores parte da responsabilidade sobre o mercado. Por 
meio de “boycotts” e de “buycotts”, é possível aos consumidores forçar mudanças no sistema produtivo 
e colaborar, utilizando o seu poder de compra, a fim de atenuar problemas como a exploração da mão 
de obra, o desrespeito ambiental e os desvios éticos e políticos de grandes empresas. 

O “buycotter” é o consumidor politizado, informado, responsável. Micheletti cita estudos que 
mostram que, na Suécia, o percentual de cidadãos que se envolveu em algum tipo de “consumo 
politizado” nos 12  meses anteriores à pesquisa era de 50%.  No Brasil, não chegava a 7%.  A 
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pesquisadora concluiu que o resultado está vinculado ao nível de informação e aos recursos disponíveis 
dos consumidores. “É um movimento basicamente da classe média”, afirma.  
 

Adaptado de: https://br.noticias.yahoo.com/blogs/plinio-fraga/consumo-tambem-e-ato-politico-130126426.html.  
Acesso em 30/03/2015.  

02. Quanto aos processos de formação de palavras, assinale o que for correto.  
01) Boicote – empréstimo: palavra estrangeira aportuguesada.    
02) Mão de obra – composição por justaposição.    
04) Atenuar – derivação parassintética. 
08) Felizmente – derivação sufixal   

 
BRASILEIRO, HOMEM DO AMANHÃ 

 

(Paulo Mendes Campos - Adaptação) 
 

Há em nosso povo duas constantes que nos induzem a sustentar que o Brasil é o único país 
brasileiro de todo o mundo. Brasileiro até demais. Colunas da brasilidade, as duas colunas são: a 
capacidade de dar um jeito; a capacidade de adiar. 

A primeira é ainda escassamente conhecida, e nada compreendida, no exterior; a segunda, no 
entanto, já anda bastante divulgada lá fora, sem que, direta ou sistematicamente, o corpo diplomático 
contribua para isso. 

Aquilo que alguns autores ingleses diziam apenas por humorismo (nunca se fazer amanhã aquilo que 
se pode fazer depois de amanhã), não é no Brasil uma deliberada norma de conduta, uma diretriz 
fundamental. Não, é mais, é bem mais forte do que qualquer princípio da vontade: é um instinto 
inelutável, uma força espontânea da estranha e surpreendente raça brasileira. 

Para o brasileiro, os atos fundamentais da existência são: nascimento, reprodução, adiamento e 
morte (esta última, se possível, também protelada). 

Adiamos em virtude dum verdadeiro e inevitável estímulo inibitório, do mesmo modo que 
protegemos os olhos com as mãos ao surgir na nossa frente um foco luminoso intenso. A coisa deu em 
reflexo condicionado: proposto qualquer problema a um brasileiro, ele reage de pronto com as palavras: 
logo à tarde, só à noite; amanhã; segunda-feira; depois do carnaval; no ano que vem. 

Adiamos tudo: o bem e o mal, o bom e o mau, que não se confundem, mas tantas vezes se 
desemparelham. Adiamos o trabalho, o encontro, o almoço, o telefonema, o dentista, o dentista nos 
adia, a conversa séria, o pagamento do imposto de renda, as férias, a reforma agrária, o seguro de vida, 
o exame médico, a visita e pêsames, o conserto do automóvel, o concerto de Beethoven, o túnel para 
Niterói, a festa de aniversário da criança, as relações com a China, tudo. Até o amor. Só a morte e a 
promissória são mais ou menos pontuais entre nós. Mesmo assim, há remédio para a promissória: o 
adiamento bi ou trimestral da reforma, uma instituição sacrossanta no Brasil. 

O brasileiro adia; logo existe. A única palavra importante para ele é amanhã. 
O resto eu adio para a semana que vem.  

 
03. Em: "... é um instinto inelutável, uma força espontânea...", classifique o processo de formação da 

palavra INELUTÁVEL:  
a) derivação prefixal.    
b) composição por justaposição.    
c) derivação regressiva.    
d) composição por aglutinação.    
e) derivação parassintética.    

 
04. Assinale a opção que apresenta somente palavras formadas por derivação parassintética:  

a) desvalorização, avistar, resfriado, reintegração, infelizmente.    
b) expropriar, entortar, amanhecer, desalmado, ensurdecer.    
c) escolarização, anti-inflação, retrospectivo, comilão, corpanzil.    
d) desigualdade, endurecer, alfabetizar, abençoar, chuviscar.    
e) administração, entretela, contrabalançar, semicondutor, relembrar.    


