
 

 

Tarefa 8 professora Lúcia 
 
RESOLUÇÃO 

ASSUNTO: ESTRUTURA DAS PALAVRAS 
 
01. Houve uso reiterado de prefixos de negação. 
 
02. O vocábulo é “falta”.. 
 
03. O elemento morfológico comum presente nos vocábulos desagradável, desarranjo e desengonço é o prefixo 

des-. 
 
04. O significado do prefixo des- (de negação) relaciona-se à caracterização física do narrador do texto, que se 

descreve como o contrário da harmonia e da beleza. 
 
05. Os outros dois vocábulos são: desalinho e infeliz. 
 
06.  

a) Pretérito imperfeito do indicativo. 
b) Trata-se da desinência modo-temporal -va. 

 
07. Uma das possibilidades de interpretação é a de que a palavra não obedece ao poeta, pois a palavra prosa é 

uma modalidade de texto em que não há rima. Outra interpretação é a de que a palavra obedece ao poeta, 
pois o vocábulo prosa rima com rosa e silenciosa. 

 
08. Respostas possíveis: des+en+contr+ário+s ou des1en1contr1ári1o1s. O prefixo des- indica negação. 
 
09. 

a) A finalidade deste texto divulgar/informar algumas curiosidades sobre as "fobias". 
b) Fobia significa medo de algo ou alguém. 
c) Deixa implícito de que existe outras fobias não discutidas no texto 
d) Resposta pessoal 
e) As palavras terminadas com o elemento "fobia" significam medo de algo ou alguém.  

 
10.  

a) PAVORES 
radical:pavor 
Desinência nominal de número:es 

b) MEDO 
radical:med 
vogal temática:o 

c) SOFREM 
radical:sofr 
vogal temática:e 
tema:sofre 
Desinência modo/temporal:m 

d) FACILMENTE 
radical:facil 
sufixo:mente 

e) IRRACIONALMENTE 
radical:racional 
prefixo:i 
sufixo:mente 

f) TRAUMÁTICOS 
radical:trauma 
sufixo:tico 
desinência nominal de número:s 

g) VIVENDO 
radical:viv 
vogal temática:e 
tema:vive 
desinência de gerúndio:ndo 
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h) RARAS 
radical:rar 
desinência nominal de gênero:a 
desinência nominal de número:s 

i) IMAGINAMOS 
radical:imagin 
vogal temática:a 
tema:imagina 
desinência modo/temporal:mos 
desinência número pessoal:s 

j) VIDA 
radical:vid 
vogal temática:a 

 
11. 

a) terror = aterrorizante - terrível - aterrorizei - aterrorizador  
b) vida = vidinha - vital - vidão  
c) vermelho = avermelhado - vermelhão - avermelhou  
d) racional = racionais - irracional - racionalidade -  
e) simples = simplesmente - simplista - simplório - simplificado –  

 
12.  

a) relacionado a "voar". 
b) algo sobre si mesmo. 
c) relacionado a coração. 
d) relacionado a escrita. 
e) relacionado a animais.  

 
 
 


