Tarefa 09 – Professora Lúcia
01. (IBGE) Assinale a opção em que todas as palavras se formam pelo mesmo processo:
a) Ajoelhar / antebraço / assinatura
b) Atraso / embarque / pesca
c) O jota / o sim / o tropeço
d) Entrega / estupidez / sobreviver
e) Antepor / exportação / sanguessuga
02. (BB) A palavra "aguardente" formou-se por:
a) Hibridismo
d) parassíntese
b) Aglutinação
e) derivação regressiva
c) Justaposição
03. (AMAN) Que item contém somente palavras formadas por justaposição?
a) Desagradável - complemente
b) Vaga-lume - pé-de-cabra
c) Encruzilhada - estremeceu
d) Supersticiosa - valiosas
e) Desatarraxou - estremeceu
04. (UE-PR) "Sarampo" é:
a) Forma primitiva
b) Formado por derivação parassintética
c) Formado por derivação regressiva
d) Formado por derivação imprópria
e) Formado por onomatopeia
05. (EPCAR) Numere as palavras da primeira coluna conforme os processos de formação numerados à direita.
Em seguida, marque a alternativa que corresponde à sequência numérica encontrada:
( ) Aguardente
1) justaposição
( ) Casamento
2) aglutinação
( ) Portuário
3) parassíntese
( ) Pontapé
4) derivação sufixal
( ) Os contras
5) derivação imprópria
( ) Submarino
6) derivação prefixal
( ) Hipótese
a) 1, 4, 3, 2, 5, 6, 1
b) 4, 1, 4, 1, 5, 3, 6
c) 1, 4, 4, 1, 5, 6, 6
d) 2, 3, 4, 1, 5, 3, 6
e) 2, 4, 4, 1, 5, 3, 6
06. (CESGRANRIO) Indique a palavra que foge ao processo de formação de chapechape:
a) Zunzum
d) tlim-tlim
b) Reco-reco
e) vivido
c) Toque-toque
07. (UF-MG) Em que alternativa a palavra sublinhada resulta de derivação imprópria?
Às sete horas da manhã começou o trabalho principal: a votação.
Pereirinha estava mesmo com a razão. Sigilo... Voto secreto ... Bobagens, bobagens!
Sem radical reforma da lei eleitoral, as eleições continuariam sendo uma farsa!
Não chegaram a trocar um isto de prosa, e se entenderam.
Dr. Osmírio andaria desorientado, senão bufando de raiva.
08. (AMAN) Assinale a série de palavras em que todas são formadas por parassíntese:
a) Acorrentar, esburacar, despedaçar, amanhecer
b) Solução, passional, corrupção, visionário
c) Enrijecer, deslealdade, tortura, vidente
d) Biografia, macróbio, bibliografia, asteroide
e) Acromatismo, hidrogênio, litografar, idiotismo
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09. (FFCL SANTO ANDRÉ) As palavras couve-flor, planalto e aguardente são formadas por:
a) Derivação
b) Onomatopeia
c) Hibridismo
d) Composição
e) Prefixação
10. (FUVEST) Assinale a alternativa em que uma das palavras não é formada por prefixação:
a) Readquirir, predestinado, propor d) irrestrito, antípoda, prever
b) Irregular, amoral, demover e) dever, deter, antever
c) Remeter, conter, antegozar
11. (LONDRINA-PR) A palavra resgate é formada por derivação:
a) Prefixal
b) Sufixal
c) Regressiva
d) Parassintética
e) Imprópria
12. (CESGRANRIO) Assinale a opção em que nem todas as palavras são de um mesmo radical:
a) Noite, anoitecer, noitada
b) Luz, luzeiro, alumiar
c) Incrível, crente, crer
d) Festa, festeiro, festejar
e) Riqueza, ricaço, enriquecer
13. (SANTA CASA) Em qual dos exemplos abaixo está presente um caso de derivação parassintética?
a) Lá vem ele, vitorioso do combate.
b) Ora, vá plantar batatas!
c) Começou o ataque.
d) Assustado, continuou a se distanciar do animal.
e) Não vou mais me entristecer, vou é cantar.
14. (UF-MG) Em todas as frases, o termo grifado exemplifica corretamente o processo de formação de
palavras indicado, exceto em:
a) Derivação parassintética - Onde se viu perversidade semelhante?
b) Derivação prefixal - Não senhor, não procedi nem percorri.
c) Derivação regressiva - Preciso falar-lhe amanhã, sem falta.
d) Derivação sufixal - As moças me achavam maçador, evidentemente.
e) Derivação imprópria - Minava um apetite surdo pelo jantar.
15. (UF-MG) Em "O girassol da vida e o passatempo do tempo que passa não brincam nos lagos da lua", há,
respectivamente:
a) Um elemento formado por aglutinação e outro por justaposição
b) Um elemento formado por justaposição e outro por aglutinação
c) Dois elementos formados por justaposição
d) Dois elementos formados por aglutinação
e) n.d.a
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