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QUESTÃO 1 

 

Disponível em: <deslealdade.jpg (606×454) (dicio.com.br) >.  
Acesso em: 5 jun. 2021. 

 

REVISÃO PROVA GERAL 
 

A palavra “deslealdade” é formada pelo 

processo de derivação 

 

(A) sufixal. 

(B) prefixal. 

(C) imprópria. 

(D) parassintética. 

(E) prefixal e sufixal 

 

https://s.dicio.com.br/deslealdade.jpg


QUESTÃO 2 

 

 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: < https://th.bing.com/th/id/R3c659f03c94bd35bce99913c3854fc9b?rik=wWjvy76BdM3aBQ&riu=http%3a%2f%2f2.bp.blogspot.com%2f-
DR4sql44mDs%2fTsFCGtKzSII%2fAAAAAAAAAQs%2f62YFIm-co1I%2fs1600%2fLigadaSaude_2.jpg&ehk=H15OKOFNdh3LfQHp4PHrL2wToeZKC6xytrmpS1FS8tk%3d&risl=&pid=ImgRaw >. Acesso em: 

22 maio 2021. 

 

O neologismo marca a capacidade constante da 

língua de inventar-se e reinventar-se. Nesse 

contexto, o adjetivo “Marervilha” é um 

neologismo formado por 

  

(A) regressão. 

(B) sufixação. 

(C) prefixação. 

(D) aglutinação. 

(E) justaposição. 

 



QUESTÃO 3 

 

Disponível em: <7d51e07d1946b244ce600d8eb43c898f.jpg (960×340) (pinimg.com)>. Acesso em: 5 jun. 2020. 

 

As palavras “INVEJÁVEL” e “PRA” seguem, respectivamente, o mesmo processo de formação presente em: 

 

(A) criação e foto. 

(B) pobreza e Cia. 

(C) português e enem. 

(D) instagramável e corona. 

(E) desmoralizar e endócrino. 

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/7d/51/e0/7d51e07d1946b244ce600d8eb43c898f.jpg


 

QUESTÃO 4 

 

 

 

 

 

 

 

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 das palavras chamamos de 

 

(A) Sigla. 

(B) Hibridismo. 

(C) Abreviação. 

(D) Derivação prefixal. 

(E) Derivação imprópria. 

 

 

 

 



 

QUESTÃO 5 

 

Disponível em: <http://museudememes.com.br>.  

Acesso em: 11 maio 2020. 

 

 

No meme acima, ao se apresentar um brigadeiro em duas versões, com 

menção a um “raio gourmetizador”, compõe-se uma crítica ao preço alto 

de produtos populares em versões supostamente refinadas. Nesse 

contexto, a palavra “gourmetizador” é um neologismo formado por  

 

(A) hibridismo. 

(B) regressão. 

(C) onomatopeia. 

(D) parassíntese. 

(E) estrangeirismo. 

 



QUESTÃO 6 

 

A palavra "CAMPUS" formou-se por: 

(A) hibridismo.  

(B) parassíntese. 

(C) aglutinação.  

(D) estrangeirismo. 

(E) justaposição. 

 



QUESTÃO 7 

  

 

 

 

b 

 

 

 

 

 

A palavra Coca-Cola resultou de um processo de 

 

(A) composição por justaposição. 

(B) composição por aglutinação. 

(C) derivação. 

(D) redução. 

(E) hibridismo. 

 



QUESTÃO 8 Para se referir a matérias jornalísticas televisivas que informam e, ao mesmo tempo, entretêm  

os espectadores, o autor cria o neologismo “infotenimento” por meio de  

 

(A) derivação prefixal.    

(B) justaposição.    

(C) aglutinação.    

(D) conversão. 

(E) sufixação. 

 

 

 

 

 

 

    



QUESTÃO 9 

 

Disponível em: < https://www.humorcomciencia.com/wp-content/uploads/2013/03/in-fra%C3%A7%C3%A3o-1.png>.  
Acesso em: 5 jun. 2021. 

A mozzarella virou muçarela. A essa adaptação ortográfica dá-se o nome de 

(A) regressão.    

(B) conversão.    

(C) aglutinação.    

(D) estrangeirismo. 

(E) aportuguesamento. 

 



QUESTÃO 10 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.   

 


