
 

 

Tarefa 8 professora Lúcia 
 

ASSUNTO: ESTRUTURA DAS PALAVRAS 
 

Vergonha, descalabro, inércia, irresponsabilidade, incompetência, negligência, ineficiência, falta de 
autoridade, indignidade, má gestão, falta de compostura, desumanidade. 

 
VASCONCELOS, Jarbas. O apagão do governo Lula. Discurso pronunciado pelo Senador Jarbas 

Vasconcelos na sessão de 2 de agosto de 2007. A3o%20do% 
 
01. A citação acima, feita por Jarbas Vasconcelos, expressa a opinião do então senador sobre a postura do 

governo federal diante da crise aérea. Para caracterizar a ação governamental, Vasconcelos valeu-se de 
um expediente linguístico reiteradamente. Identifique-o. 

 
02. Transcreva o vocábulo que reforça o mesmo sentido do elemento mórfico apontado por você na questão 

anterior. 
 
Texto para as questões 3 a 6 
 

Sem dúvida o meu aspecto era desagradável, inspirava repugnância. E a gente da casa se impacientava. 
Minha mãe tinha a franqueza de manifestar-me viva antipatia. Dava-me dois apelidos: bezerro-encourado e 
cabra-cega. 

Bezerro-encourado é um intruso. Quando uma cria morre, tiram-lhe o couro, vestem com ele um órfão, 
que, neste disfarce, é amamentado. A vaca sente o cheiro do filho, engana-se e adota o animal. Devo o apodo 
ao meu desarranjo, à feiura, ao desengonço. Não havia roupa que me assentasse no corpo: a camisa tufava na 
barriga, as mangas se encurtavam ou alongavam, o paletó se alargava nas costas, enchia-se, como um balão. 
Na verdade, o traje fora composto pela costureira módica, atarefada, pouco atenta às medidas. 

Todos os meninos, porém, usavam na vila fatiotas iguais, e conseguiam modificá-las, ajeitá-las. Eu 
aparentava pendurar nos ombros um casaco alheio. Bezerro-encourado. Mas não me fazia tolerar. Essa injúria 
revelou muito cedo a minha condição na família: comparado ao bicho infeliz, considerei-me um pupilo 
enfadonho, aceito a custo. Zanguei-me, permanecendo exteriormente calmo, depois serenei. Ninguém tinha 
culpa do meu desalinho, daqueles modos horríveis de cambembe. Censurando-me a inferioridade, talvez 
quisessem corrigir-me. 

RAMOS, Graciliano. Infância. Rio de Janeiro: Record, 2003. p. 144. 
 

03. Os vocábulos desagradável, desarranjo e desengonço apresentam um elemento morfológico comum quanto 
ao processo de formação de palavras. Identifique e classifique esse elemento. 
 

04. Explicite a relação entre o significado do elemento morfológico identificado na questão anterior e a 
caracterização física do narrador. 

 
05. Extraia do segundo parágrafo outros dois vocábulos que também apresentem o mesmo elemento 

morfológico reforçador da caracterização do narrador. (Observação: Não precisa ser uma característica 
física). 

 
06. Nas aulas de Redação, destacamos dois tempos verbais próprios para produzir uma descrição. 

a) Observe o primeiro parágrafo e identifique o tempo verbal utilizado para a elaboração da descrição. 
b) Descubra qual é o elemento mórfico recorrente nos verbos do primeiro parágrafo que permite a 

identificação do tempo verbal indicado na questão anterior. 
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Texto para as questões 7 e 8 
 

Desencontrários 
Mandei a palavra rimar, 
ela não me obedeceu. 
Falou em mar, em céu, em rosa, 
em grego, em silêncio, em prosa. 
Parecia fora de si, 
a sílaba silenciosa. 
Mandei a frase sonhar, 
e ela se foi num labirinto. 
Fazer poesia, eu sinto, apenas isso. 
Dar ordens a um exército, 
para conquistar um império extinto. 

LEMINSKI, P.; GÓES, F.; MARINS, A. (Orgs.). Melhores poemas de Paulo Leminski. São Paulo: Global, 2001. 
 

07. Nos quatro primeiros versos, o emprego da palavra prosa possibilita duas interpretações distintas do verso 
sublinhado: uma que reafirma o que ele expressa e outra que se opõe a ele. Apresente essas duas 
possibilidades de interpretação. 

 

08. Considere a formação da palavra desencontrários, título do poema de Paulo Leminski. Separe seus 
elementos mórficos. Em seguida, nomeie o primeiro morfema que a compõe e indique seu significado. 

 

ALGUMAS DAS FOBIAS MAIS ESTRANHAS DO MUNDO 
   Existem pavores bastante comuns, como por exemplo, o medo de altura ou o terror de cobras 
ou de ratos. Mas também há fobias muito raras, que nem imaginamos que existam. Algumas pessoas que 
sofrem dessas fobias não conseguem controlá-las facilmente e, não raro, não levam uma vida normal 
1. Medo de amarelo 
   Não, não se chama ’amarelofobia’, como você pode ter pensado. As pessoas que padecem desse medo, 
a “xantofobia”, não toleram ver nem tocar nada da cor amarela. Essa fobia não está somente associada 
a objetos amarelos. Alguns xantofóbicos sequer podem ler ou ouvir a palavra “amarelo”. Mas cabe destacar 
que há, também, outras cores que provocam medo. Por exemplo, o vermelho (eritrofobia). 
2. Medo de queijo 
    Muitos podem pensar: como é possível alguém ter medo de queijo? Sim, essa fobia também existe, 
e é designada “turofobia”. Os fóbicos não conseguem encarar, cheirar e muito menos comer 
um simples pedacinho de queijo. Imagine um turofóbico vivendo em Minas Gerais... 
3. Medo de dormir 
    Existe também a fobia de dormir e seu nome é “somnifobia”. Ela pode ter origem em certos 
pesadelos muito traumáticos que os fóbicos tiveram em algum momento da vida. Eles acreditam, 
irracionalmente, que enquanto estiverem dormindo, podem morrer. É uma fobia comum nas crianças. 

(https://incrivel.club)

 

09. Após a leitura do texto, responda: 
a) Qual a finalidade deste texto? 
b) Segundo o que texto, o que é fobia? 
c) O que o título deste texto deixa implícito para o leitor deduzir (ALGUMAS DAS FOBIAS MAIS 

ESTRANHAS DO MUNDO)? 
d) Qual das fobias citadas te chamou mais atenção? 
e) A partir deste texto e de seus conhecimentos de mundo, conclui-se que toda palavra que termine em 

FOBIA significa? 
 

10. Indique os elementos mórficos das seguintes palavras: 
a) PAVORES 
b) MEDO 
c) SOFREM 
d) FACILMENTE 
e) IRRACIONALMENTE 
f) TRAUMÁTICOS 
g) VIVENDO 
h) RARAS 
i) IMAGINAMOS 

 

11. Forme outras palavras a partir das palavras primitivas dadas: 
a) terror 
b) vida 
c) vermelho 
d) racional 
e) simples 



Exercícios Complementares 
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12. Sabe-se que FOBIA é um radical grego e significa medo de algo ou alguém. Descubra o significado 
aproximado das palavras abaixo a partir de seu radical: 
a) AEROnáutica:___________________________ 
b) AUTObiografia:______________________ 
c) CARDIOvascular:____________________ 
d) ortoGRAFIA:________________________ 
e) ZOOlógico: _________________________ 

 
 


