
 

 

Tarefa 11 professora Lúcia 
 
AVALIAÇÃO PRODUTIVA -  11- GRAMÁTICA – PRIMEIRO ANO 
 
Texto para as questões 7 a 10 

Carnaval 
 

O carnaval nos seus folguedos tem muito de pagão, mas seu nome não desmente as origens cristãs, 
associado que está à lei de abstinência da carne. Que Carnaval está ligado a carne qualquer leito pode ouvir ou 
ver na palavra. Mas e abstinência? Vamos à história. 

Por muito tempo interpretou-se a palavra como “Carne, vale!”, ou seja, “Carne adeus!” ou “Adeus, carne!. 
Seria a definição da festa como a despedida da carne às vésperas da quaresma, tempo em que se impunha a 
abstinência da carne... Interpretação visivelmente fantasiosa, em que carne é impossível como vocativo. 

Hoje, os etimologistas mais acreditados concordam em apontar a origem italiana do vocábulo. Carnevale, 
de carne-levale, alteração de carnelevare. Levare siginificando “deixar, pôr de lado, suspender, suprimir”. 
Referência clara à abstinência quaresmal que se seguia aos festejos carnavalescos. 

LUFT, Celso Pedro. O romance das palavras. São Paulo: Àtica, 1996. P. 43. 
 
07. “Hoje, os etimologistas mais acreditados concordam em apontar a origem italiana do vocábulo.” Sabendo 

que a palavra etimologista deriva de etimologia, que por sua vez provém de étimo, analise a frase 
acima e responda: 
a) O que a etimologia estuda? Caso tenha dúvidas, consulte um dicionário. 
b) O que significa a terminação -ista na palavra etimologista? 

 
08. A terminação -al pode indicar “relação, pertinência”; “coleção, quantidade”; cultura de vegetais”. O que 

indica a terminação -al na palavra quaresmal? 
 
09. O adjetivo carnavalesco vem do latim e significa “pertencente ou relativo ao Carnaval, ou próprio dele”. 

No Brasil, essa palavra passou a ser usada também como substantivo. Quais os possíveis sentidos do 
substantivo carnavalesco? 

 
10. Após a leitura atenta do texto, responda: qual a origem mais remota da palavra Carnaval? 

Qual seu significado literal? 
 
11. Nos trechos a seguir indique por qual processo foram formadas as palavras destacadas. 

a) “Anita andava pelo sótão misteriosa e sonolenta. Fugia dele e tinha súbitas crise de choro que o 
pensar.” (Mário Donato) 

b) “Sopra uma brisa vinda do rio e a noite está silenciosa e com um cheiro de dama-da-noite tão 
intenso que chega a ser enjoativo.” (Marçal Aquino) 

c) “A China tem conseguido quase toda a sua matéria-prima na África. O comércio bilateral entre 
essas duas regiões é extremamente lucrativo.” (Ricardo Lísias) 

d) “Malagueta, Perus e Bacanaço faziam roda à porta do Jeca, boteco da concentração maior de toda a 
malandragem.” (João Antônio) 

e) “Se conseguirem destrancar todas as portas e entrar no meu quarto, ainda posso gritar para alguém 
na rua.” (Patrícia Melo) 

f) “Pedro parecia um animal enjaulado, percorrendo em três ou quatro passadas todo o comprimento da 
pequena salinha de estar onde Maria da Glória gostava de se sentar...” (Miguel Sousa Tavares) 

 
12. Observe as palavras da relação a seguir, que foram formadas pelo acréscimo do sufixo       -ista a um 

radical. 
 
Monarquista – ascensorista – comunista – azulejista – materialista – abolicionista – balconista – socialista – 
cartunista – ambientalista – anarquista – diarista – racista – budista – eletricista – humanista – 
parlamentarista – figurinista – esquerdista – florista – evolucionista – lojista – fascista – motorista – 
feminista – propagandista – taxista – governista – idealista – imperialista – marxista – radialista – 
modernista – nacionalista 
 
Como você deve ter notado, o sufixo -ista não possui o mesmo sentido em todas elas. Assim, separe-as, 
de acordo com o sentido, em dois grupos. A seguir, diga o que o sufixo exprime em cada um deles. 
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13. Os nomes de algumas ciências são formados pelo radical -logo, que significa “estudo, conhecimento”. Nas 
palavras a seguir, indique a que tipo de estudo cada ciência se dedica. 
a) Ontologia 
b) Citologia 
c) Enologia 
d) Biologia 
e) Etimologia 
f) Morfologia 
g) Psicologia 
h) Teologia 

 
14. Nas palavras violinista e vilonista, temos a terminação -ista. Qual é a diferença de sentido entre os dois 

termos? 
 
15. “Às vezes no silêncio da noite 

Eu fico imaginado nós dois 
Eu fico ali sonhando acordado 
Juntando o antes, o agora e o depois” (Peninha) 
 
Nos versos dessa canção, as palavras antes, agora e depois são primitivas ou derivadas? Justifique. 

 
17. “Chega ao Brasil o primeiro inseticida ecológico.” Aponte dois radicais da expressão “inseticida ecológico”: 

um de origem grega, outro de origem latina. Dê também, o significado desses radicais. 
 


