
 

 

ELEMENTOS ESTRUTURAIS 
 DAS PALAVRAS 

 ITA – GRAMÁTICA – Prof.ª  Sônia 

 
O telejornalismo é um dos principais produtos televisivos. Sejam as notícias boas ou ruins, ele precisa 
garantir uma experiência esteticamente agradável para o espectador. Em suma, ser um “infotenimento”, 
para atrair prestígio, anunciante e rentabilidade. Porém, a atmosfera pesada do início do ano baixou nos 
telejornais: Brumadinho, jovens atletas mortos no incêndio do CT do Flamengo, notícias diárias de 
feminicídios, de valentões armados matando em brigas de trânsito e supermercados. Conjunções 
adversativas e adjuntos adverbiais já não dão mais conta de neutralizar o tsunami de tragédias e violência, 
e de amenizar as más notícias para garantir o “infotenimento”. No jornal, é apresentada matéria sobre 
uma mulher brutalmente espancada, internada com diversas fraturas no rosto. Em frente ao hospital, uma 
repórter fala: “mas a boa notícia é que ela saiu da UTI e não precisará mais de cirurgia reparadora na 
face...”. Agora, repórteres repetem a expressão “a boa notícia é que...”, buscando alguma brecha de 
esperança no “outro lado” das más notícias. 

(Adaptado de Wilson R. V. Ferreira, Globo adota “a boa notícia é que...” para tentar se salvar do baixo astral nacional. 
Disponível em https://cinegnose. Blogs pot.com/2019/02/globo-adota-boa- noticia-e-que-para.html. Acessado em 01/03 

/2019.) 
  
01. (Unicamp 2020)  Para se referir a matérias jornalísticas televisivas que informam e, ao mesmo tempo, 

entretêm os espectadores, o autor cria um neologismo por meio de  
a) derivação prefixal.    
b)  composição por justaposição.    
c)  composição por aglutinação.    
d)  derivação imprópria.    

  

 
02. (G1 - cps 2019)  O título da charge “democracinhas” é um neologismo composto pelo mesmo processo de 

formação presente no termo  
a)  desanuviar, derivação sufixal.    
b)  inativo, derivação parassintética.    
c)  girassol, composição por hibridismo.    
d)  fidalgo, composição por aglutinação.    
e)  televisão, derivação prefixal e sufixal.    
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03. (Unifesp 2019) Derivação regressiva: formação de palavras novas pela redução de uma palavra já 
existente. A redução se faz mediante supressão de elementos terminais (sufixos, desinências). 

(Celso Pedro Luft. Gramática resumida, 2004.) 
 

Constitui exemplo de palavra formada pelo processo de derivação regressiva o termo sublinhado em:  
a)  “Sabia-se confusamente que a doida tinha sido moça igual às outras no seu tempo remoto” (4º 

parágrafo)    
b)  “E a boca inflamada, soltando xingamentos, pragas, numa voz rouca.” (3o parágrafo)º    
c)  “Os três garotos desceram manhã cedo, para o banho e a pega de passarinho.” (2º parágrafo)    
d)  “A doida habitava um chalé no centro do jardim maltratado.” (1º parágrafo)     
e)  “O sentimento de que a doida carregava uma culpa, que sua própria doidice era uma falta grave” (5º 

parágrafo)    
  
04. (Unicamp 2018)  O brasileiro João Guimarães Rosa e o irlandês James Joyce são autores reverenciados 

pela inventividade de sua linguagem literária, em que abundam neologismos. Muitas vezes, por essa razão, 
Guimarães Rosa e Joyce são citados como exemplos de autores "praticamente intraduzíveis". Mesmo sem 
ter lido os autores, é possível identificar alguns dos seus neologismos, pois são baseados em processos de 
formação de palavras comuns ao português e ao inglês. 

 
Entre os recursos comuns aos neologismos de Guimarães Rosa e de James Joyce, estão: 
I.  Onomatopeia (formação de uma palavra a partir de uma reprodução aproximada de um som natural, 

utilizando-se os recursos da língua); e 
II.  Derivação (formação de novas palavras pelo acréscimo de prefixos ou sufixos a palavras já existentes 

na língua). 
 

Os neologismos que aparecem nas opções abaixo foram extraídos de obras de Guimarães Rosa (GR) e 
James Joyce (JJ). Assinale a opção em que os processos (I) e (II) estão presentes:  
a)  Quinculinculim (GR, No Urubuquaquá, no Pinhém) e tattarrattat (JJ, Ulisses).     
b)  Transtrazer (GR, Grande sertão: veredas) e monoideal (JJ, Ulisses).     
c)  Rtststr (JJ, Ulisses) e quinculinculim (GR, No Urubuquaquá, no Pinhém).     
d)  Tattarrattat (JJ, Ulisses) e inesquecer-se (GR, Ave, Palavra).     
  
CELULAR ROUBADO? COMO BLOQUEAR O IMEI DE SEU APARELHO NA OPERADORA. 

 
1. Seu celular foi roubado? Aprenda a fazer o bloqueio do IMEI do aparelho junto à operadora. Isso 
desestimula o roubo de smartphones, já que seu celular não se conectará mais a nenhuma operadora, 
tornando o crime inútil: na maioria dos casos, o ladrão rouba o aparelho para revendê-lo posteriormente. 
2. Para descobrir o IMEI do seu aparelho, digite *#06# no telefone, como se você fosse efetuar uma 
ligação – o código, com 15 dígitos, será imediatamente exibido na tela. Caso você não tenha mais acesso 
ao celular, procure o IMEI na embalagem do produto, que estará próximo a um código de barras. 

 

 
 
03. Se você não tem mais o aparelho e nem a caixa, ainda há salvação para os usuários de Android. Acesse o 

Google Dashboard e expanda o menu Android. Uma lista de todos os aparelhos atrelados ao seu Google 
Play serão exibidos, acompanhados dos respectivos códigos IMEI. Então, para bloquear o IMEI de um 
celular por roubo ou furto, entre em contato com a sua operadora. 

Celular roubado? Como bloquear o IMEI de seu aparelho na operadora. 
Disponível em: <https://tecnoblog.net/189729/celular-roubado-como-bloquear-imei-operadora/>. 

Acesso: 09 nov. 2016. (Adaptado).  
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05. (G1 - IFPE 2017)  No que tange à análise dos elementos mórficos, bem como dos processos de estrutura 
e formação de vocábulos que integram o texto “Celular roubado? Como bloquear o IMEI de seu aparelho 
na operadora”, assinale a única alternativa CORRETA.  
a)  O prefixo “des”, do verbo “desestimular”, da qual provém a forma “desestimula”, no primeiro 

parágrafo, serve para reforçar a ideia de aumento no número de roubos de smartphones.    
b)  Ao processo de formação que se dá pela seleção das iniciais das palavras de uma expressão, a 

exemplo do que ocorre em “IMEI”, dá-se o nome de abreviação.    
c)  O processo de formação do vocábulo “acesso”, no último período do segundo parágrafo, é classificado 

como “derivação imprópria”.    
d)  As palavras “roubo” e “furto”, ambas no último parágrafo, além de próximas semanticamente, são 

formadas pelo mesmo processo, no caso, a derivação regressiva.    
e)  A palavra “smartphone”, por ter todos os seus elementos mórficos oriundos da língua inglesa, deve ser 

classificada como um hibridismo.    
  

A internet é uma ferramenta muito utilizada por crianças, jovens e adultos, trazendo atrativos como jogos, 
Facebook, Twitter e Whatsapp. A pergunta que se levanta é a seguinte: será que isso ajuda no 
desenvolvimento e no crescimento do ser humano? 
A funcionária pública Nicole, de 25 anos, por exemplo, diz que se considera uma pessoa “viciada”, pois a 
primeira coisa que faz ao chegar ao trabalho antes de começar a sua rotina é ligar o computador para ter 
contato com as redes sociais Facebook e Twitter. 
Ela diz que, no trabalho, acessa diariamente a internet. Nicole conta que as redes sociais promovem a 
conectividade entre as pessoas de forma prática, com a exibição das atualizações de uma forma dinâmica e 
inteligente. 
Já a professora Fernanda, de 60 anos, diz que tem um pouco de dificuldade ao explicar a matéria para seus 
alunos, pois muitos deles só querem saber de “facebookar” no celular. 
A psicóloga Miriam, de 45 anos, acredita que, com o avanço da tecnologia, as pessoas obtiveram 
vantagens com relação a pesquisas na internet. Ela ressalta que é preciso ter cuidado, pois o Facebook, 
Twitter e Whatsapp devem ser considerados um lazer e não um vício. “Tudo que passa do limite normal é 
perigoso, pode se transformar em vício. Todo vício é uma doença, independentemente da idade”, diz a 
psicóloga. 
A especialista conclui que, para controlar o vício, é preciso ser moderado. Caso tenha perdido esse 
controle, suas ações já se tornaram um vício. Nesse caso, é fundamental procurar ajuda profissional. 

<https://tinyurl.com/gw57v7l> Acesso em: 10.02.2017. Adaptado.  
 
06. (CPS 2017)  A formação e surgimento de palavras no português acontecem por meio de vários processos. 

As palavras “facebookar” e “desenvolvimento”, presentes no texto, exemplificam dois desses processos: o 
neologismo e a derivação sufixal. 
 
I. Facebookar   Neologismo 
II. Desenvolvimento   Derivação sufixal 
 
Esses dois processos acontecem quando 

 
 

I II 

a) há a junção de dois ou mais radicais. há anexação de sufixo na palavra de 
origem. 

b) há anexação de sufixo na palavra de 
origem. 

há a criação de novas palavras. 

c) há a criação de novas palavras. a palavra é constituída por radicais de 
diferentes línguas. 

d) a palavra é constituída por radicais de 
diferentes línguas. 

as palavras imitam um som, como ruídos 
e gritos. 

e) há a criação de novas palavras. há anexação de sufixo na palavra de 
origem. 
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CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE APORTA NO CIN DA UFPE 
 

O Programa de Educação Tutorial (PET) de Informática promove, na próxima quarta-feira, uma campanha 
de doação de sangue no Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco. A ação foi 
articulada em parceria com o Hemope. Para doar, basta portar a carteira de identidade ou Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) e comparecer ao Centro de 8h30 às 12h ou de 13h30 às 17h. É importante 
lembrar que crachás não poderão ser utilizados como documento de identificação. O posto de doação 
estará localizado no Bloco A do CIn.  
Para doar, é necessário ter entre 18 e 60 anos, ter peso superior a 50 kg e não ter feito tatuagens ou 
piercings recentemente. É necessário também estar descansado e bem alimentado, não ingerir bebida 
alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação e estar em boas condições de saúde.  
Há a oportunidade de ajudar na realização da campanha além da doação, participando como voluntário. Os 
interessados devem enviar um e-mail para petcomputacao-l@cin.ufpe.br informando o seu nome e a 
melhor forma de contato.  
 Diário de Pernambuco (versão on-line). Disponível em: <<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-

urbana/2017/03/15/interna_vidaurbana,694183/campanha-de-doacao-de-sangue-aporta-no-cin-da-ufpe.shtml>>.  
Acesso: 8 maio 2017.   

 
07. (IFPE 2017)  Palavras podem ser formadas por diversos processos, sendo os mais comuns o de 

composição e o de derivação. Há outros, no entanto, que são menos usuais, mas que também contribuem 
para a criação de novos vocábulos na língua portuguesa: é o caso das palavras originadas a partir de 
siglas. Expressões como “CIn”, “PET” e “Hemope”, presentes no texto, são exemplos de casos em que as 
palavras que compõem a sigla tornam-se secundárias e a própria sigla caracteriza um vocábulo. 
Assinale a alternativa que apresenta outras palavras formadas por siglagem.   
a)  Sudene, Shampoo.     
b)  Kombi, Cep.     
c)  Sus, Pendrive.     
d)  Fashion, Pis.     
e)  Upa, Funai.     

  
08. (UFSM 2014)  Guia verde politicamente incorreto  

Nem ecochatos nem ecocéticos. Não existem verdades absolutas na sustentabilidade. Há sempre alguma 
sujeira escondida debaixo do tapete - e soluções em lugares que ninguém esperava.  

HORTA, Maurício. “Guia verde politicamente incorreto”. Superinteressante, dez. 2011, p. 57.  
 

Considerando eco como um radical grego que significa casa, hábitat, as palavras “ecochatos” e “ecocéticos” 
são formadas por __________. A primeira representa o grupo dos __________ e a outra, o grupo dos 
__________ no que se refere a atividades sustentáveis.  
Assinale a alternativa que preenche adequadamente as lacunas.   
a)  composição – enfadonhos – descrentes    
b)  derivação prefixal – insistentes – desconfiados     
c)  aglutinação – desgostosos – descrentes    
d)  neologismo – aborrecidos – preocupados     
e)  derivação parassintética – insistentes – críticos.     

  
09. (Espcex (Aman) 2014) Ao se alistar, não imaginava que o combate pudesse se realizar em tão curto 

prazo, embora o ribombar dos canhões já se fizesse ouvir ao longe.  
Quanto ao processo de formação das palavras sublinhadas, é correto afirmar que sejam, 
respectivamente, casos de   
a)  prefixação, sufixação, prefixação, aglutinação e onomatopeia.     
b)  parassíntese, derivação regressiva, sufixação, aglutinação e onomatopeia.     
c)  parassíntese, prefixação, prefixação, sufixação e derivação imprópria.     
d)  derivação regressiva, derivação imprópria, sufixação, justaposição e onomatopeia.     
e)  parassíntese, aglutinação, derivação regressiva, justaposição e onomatopeia.    
  

10.  (Ufsc)  Some os valores das proposições CORRETAS quanto à estrutura e formação das palavras.  
01)  Em 'percorrer', 'seminovo', 'bisavô' e 'intramuscular', os prefixos significam, respectivamente, 'através 

de', 'quase', 'duas vezes' e 'situado no interior'.    
02)  Hibridismos são palavras que reproduzem aproximadamente os sons e ruídos, como 'cinema', 

'televisão' e 'rádio'.    
04) Nas palavras 'des-figur-ado' e 'in-cert-eza' não ocorre parassíntese, pois quando as mesmas foram 

formadas, já existiam as palavras 'figurado' e 'certeza'.    
08)  Em 'escutávamos', temos, respectivamente: 'radical', 'vogal temática', 'desinência modo-temporal' e 

'desinência número-pessoal'.    
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11. (Ufsm 2006)   

 
Observe o texto com alguns processos de formação de palavras 
A.  Derivação: 
1.  prefixal 
2.  sufixal 
 
B.  Composição: 
1.  justaposição 
2.  aglutinação 
 
As palavras "chatíssimo" e "socialista" correspondem, respectivamente, às seguintes combinações:  
a)  A1, B1.     
b)  A2, A2.     
c)  B1, B2.     
d)  A2, B2.     
e)  B1, A1.    

 
 
12. (G1 - cmrj 2019)  Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, onomatopeia é o nome que se dá 

para a formação de uma palavra a partir da reprodução aproximada de um som natural a ela associado. No 
último quadrinho do texto, percebemos que Armandinho está comendo por uma representação gráfica que 
indica isso. Em qual dos quadrinhos abaixo não ocorre esse mesmo tipo de representação, isto é, não 
ocorre uma onomatopeia?  
a)  
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b)   

 
c) 
 

d)     

e)     

     
  
13. (Espm 2006)   

 
O efeito de sentido responsável pela comicidade na tirinha, da personagem Mafalda (do cartunista 
argentino Quino) é:  
a) A oscilação entre dois diferentes sentidos para a palavra "sobre" (indicando ora lugar, ora assunto), os 

quais vêm se somar à construção do sentido da tirinha.    
b) A onomatopeia referente ao sopro de Mafalda, metaforizando a necessidade de novos ares, para novos 

caminhos "sobre o mundo".    
c) A inclinação do globo para a direita, indicando a postura e os caminhos de uma globalização neoliberal (a 

qual vitimizou a economia argentina).    
d) O voo impreciso da mosca em torno do lustre, aceso, sugerindo ora a efemeridade, ora a inconstância 

da razão, sobretudo a filosófico-política.    
e) A inconstância fisionômica de Mafalda, indicando as incertezas "sobre o mundo" que assolam os países 

em desenvolvimento representados na tirinha.    
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 14. (G1 - ifpe 2019)  O UNIVERSO DA LÍNGUA DE SINAIS  
 

 

 
 

A partir da leitura atenta do acima, é CORRETO afirmar que a LIBRAS   
a)  é uma derivação da língua francesa.     
b)  é apenas uma entre as diversas línguas de sinais existentes no mundo.     
c)  constitui-se a partir da combinação de mímicas.     
d)  é reconhecida como língua oficial brasileira desde 1857, quando foi criada a primeira escola para 

surdos no Brasil.     
e)  é bem compreendida por 70% dos surdos brasileiros que têm dificuldade de compreender a língua 

portuguesa.  
   

Os moradores do casarão 
(...) 
1 Consultando o relógio de parede, que bate as horas num gemer de ferros, ela chama uma das pretas, 
para que lhe traga a chaleira com água quente. Toma banho dentro da bacia no quarto, cujos tacos já 
estão podres. Demora-se sentada no banco de madeira com medo da corrente de ar, os cabelos soltos e os 
ombros protegidos pela toalha. 
2 A única amiga que a visita diz que a vida dela dá um romance. O casarão. A posição social de outrora. 
A educação dela: o piano, a aula particular de francês, o curso de pintura com irmã Honorine. Tudo se foi 
acabando. Os mortos são retratos no alto das paredes. Galeria de retratos, o do pai, imponente, o cabelo 
partido ao meio, certa ironia nos olhos, ao tempo em que foi secretário de estado e diretor do grande 
hospital. Foi por esse tempo que ela se casou com o bacharel recente. As tias fizeram oposição forte. 
Aquelas tias magras, de nervuras nos pescoços, as blusas de colarinho de renda, os bandós. A mais 
renitente delas era tia Matilda. A sobrinha merecia coisa melhor, homem já projetado na vida, com carreira 
feita, que a família era nobre, quisessem ou não: vinha de boa cepa portuguesa, com barão na origem. O 
moço era filho de comerciante, com pequena loja de tecidos: 
3 - E um menino! Em começo de vida. 
4 Mas casaram. Foi decidido que ficassem no casarão, que dava para todos, e ninguém queria separar-se 
de Violeta, que tinha muitas mães, todas mandando nela. Violeta, governada, sem vontade própria, como 
se ainda fosse menina, ouvindo uma e outra: 
5 - Estou bem com este vestido? 
6 A nervura das tias: 
7 - Horrível! Ponha o de organdi. 
8 Ela voltava ao grande quarto, de forro alto, e mudava a roupa na frente do marido, marginalizado e 
em silêncio. Concessão maior só do pai, que era meio boêmio, apreciava uma roda de cerveja e de pôquer. 
O pai soltava gargalhada na cadeira de balanço e garantia ao genro que aquelas velhas, e a própria mulher 
dele, eram doidas. 
9 A pressão. O 1reparo para qualquer deslize tolo ou gafe: 
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10 - Filho de comerciante. 
11 E Violeta, que nunca teve filhos, engordava, lambia os dedos e os beiços untados de manteiga. Muita 
banha, preguiça de sair de casa, uma ou outra nota no piano de cauda, com o jarro de flores, onde as 
moscas dormiam e cagavam. 
12 Veio o desquite. O marido mudou-se para São Paulo. Fez carreira brilhante, é advogado de prestígio e, 
faz muito tempo, vive com a outra. Mas fixou pensão para a mulher e escrevia-lhe, talvez por pena dela: a 
gordura disforme. Foram cartas que raramente recebeu, e uma ou outra que ela própria tivesse escrito, tia 
Matilda, a renitente, tomava do jardineiro, lia e rasgava. 
13 Quando essa tia morreu, porque afinal todos morreram, Violeta encontrou no quarto dela dentro da 
gaveta da cômoda, lá no fundo, algumas dessas cartas do marido, amarradas com o fitilho. Trancou-se, 
leu-as à luz do abajur e chorou. 
14 O casarão, com a torre, é ninho de morcegos, que voejam na tarde. Tudo é silêncio. O gradil do muro, 
enferrujado. Secou a fonte, onde o vento rodopia folhas mortas. De resistente apenas a hera, que sobe 
pelas velhas paredes, uma ou outra vez aguada por Seu Vicente, jardineiro, ou pela preta mais nova, 
também cria da família. 
15 A única amiga que a visita volta a assegurar que a vida dela dá um romance. 
16 - Acho que sim. 
17 E Violeta se levanta, pesada, envolvida no cachecol, para fechar a janela por onde vem a corrente de 
ar e já se aproxima a noite. 

(MOREIRA CAMPOS, José Maria. Dizem que os cães veem coisas. Fortaleza: Edições UFC, 1987)  
 
15. (Ufc)  Marque a alternativa que preenche corretamente todas as lacunas numeradas.  
 

 
a)  (1) substantivo (2) derivação sufixal (3) adjetivo (4) derivação sufixal    
b)  (1) adjetivo (2) derivação parassintética (3) adjetivo (4) composição    
c)  (1) adjetivo (2) derivação sufixal (3) advérbio (4) composição    
d) (1) substantivo (2) derivação parassintética (3) adjetivo (4) derivação sufixal    
e)  (1) substantivo (2) derivação parassintética (3) advérbio (4) composição    
  

16. (Espcex (Aman) 2019)  Assinale a opção que identifica corretamente o processo de formação das 
palavras abaixo:  
a)  qualidade – sufixação; saneamento – sufixação.    
b)  igualdade – sufixação; discriminação – parassíntese.    
c)  avanços – derivação imprópria; acesso – derivação regressiva.    
d)  acessível – prefixação; felizmente – sufixação.    
e)  planejamento – sufixação; combate – derivação regressiva.    

  
17. (G1 - ifsul 2016)  Julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F). 

( ) As paroxítonas “ideia” e “apoia” não são acentuadas, já as oxítonas terminadas pelos ditongos 
abertos, como “coronéis” e “heróis”, recebem acento gráfico para marcar a sílaba tônica. 

( ) As palavras compostas por prefixação “anti-inflamatório”, “autossustentável” e “inter-relacionar” são 
grafadas sem o uso do hífen. 

( ) A palavra “justiçamento” é formada por derivação sufixal, sendo que é acrescentado o sufixo -mento 
ao substantivo “justiça”. 

( ) As palavras homônimas “trânsito” e “transita” classificam-se respectivamente como proparoxítona e 
paroxítona. 

A sequência correta, de cima para baixo, é  
a)  V – F – V – V.    
b)  F – V – F – F.    
c)  V – F – V – F.    
d)  F – V – F – V.    

  
Pastora de nuvens, fui posta a serviço por uma campina tão desamparada que não principia nem também 
termina, e onde nunca é noite e nunca madrugada. 
(Pastores da terra, vós tendes sossego, que olhais para o sol e encontrais direção. Sabeis quando é tarde, 
sabeis quando é cedo. Eu, não.) 
Esse trecho faz parte de um poema de Cecília Meireles, intitulado Destino, uma espécie de profissão de fé 
da autora.  
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18. (Fgv 2007)  A palavra "desamparada" é formada por  
a)  derivação prefixal e sufixal.    
b)  derivação prefixal.    
c)  derivação parassintética.    
d)  composição por aglutinação.    
e)  composição por justaposição.    

  
A NOVA (DES)ORDEM 

 
 Em tempos de globalização de mercados, 21os países 9desenvolvidos passam por 22um processo 
perverso: o crescimento de uma riqueza é acompanhado por uma diminuição no nível de 10emprego. 
Atribui-se o encolhimento do 12mercado de trabalho à escalada dos padrões de qualidade e produtividade 
das empresas. 
 A 6revolução tecnológica é um processo sem volta. A cada inovação, levas de trabalhadores vão sendo 
privadas do 4relacionamento diário com 5o relógio de ponto. 
 Estudo do Ipea registra algo 23de que 24já se suspeitava: 26a modernização do 7modelo 11produtivo, 
fenômeno recente entre nós, 2assusta também o 27trabalhador brasileiro. 
 1A 14exemplo do 28que 29ocorre no 13chamado 8Primeiro Mundo, a maior vítima do 20avanço tecnológico 
e gerencial é a mão de obra menos qualificada. 31O 3novo mercado tende a desprezar o funcionário 
formado à moda antiga, 17adestrado para executar tarefas específicas. 
 Na economia emergente são valorizados trabalhadores de formação educacional mais densa, pessoas 
com maior capacidade de raciocínio. "De maneira crescente é exigido menor grau de habilidades 
15manipulativas e maior grau de abstração no desempenho do trabalho produtivo", diz o estudo do Ipea. 
"Torna-se importante o desenvolvimento da capacidade de adquirir e processar intelectualmente novas 
16informações, de superar hábitos tradicionais, de gerenciar-se" a si próprio. 
 No contexto desse novo modelo, o grau de instrução do trabalhador passa a ser sua principal 
18ferramenta. Os números disponíveis no Brasil a esse respeito são desoladores. Conforme pesquisa 
nacional feita pelo IBGE em 90, cerca de 33 milhões de trabalhadores brasileiros (53% do mercado de 
trabalho) tinham no máximo cinco anos de estudo. 
 25A experiência mundial, ainda de acordo com o trabalho do Ipea, indica que são necessários pelo 
menos 19oito anos de estudos para que uma pessoa esteja em condições de receber treinamentos 
específicos. 
 O maior desafio do Brasil de hoje é, portanto, educar sua gente. Destruído como está, o conserto do 
modelo educacional do país é tarefa para duas décadas. Até lá, 30a horda de marginalizados vai inchar. 

Josias de Souza. Folha de S. Paulo, 20 out. 1995. 
  
19. (G1 - cftce 2006)  Identifique o substantivo cuja formação se deu pelo processo de derivação regressiva 

tal como ocorreu com "avanço" (ref. 20).  
a)  moda    
b)  mercado    
c)  telefone    
d)  resgate    
e)  modelo    

  
20. (Enem 2005)  Leia com atenção o texto: 

[Em Portugal], você poderá ter alguns probleminhas se entrar numa loja de roupas desconhecendo certas 
sutilezas da língua. Por exemplo, não adianta pedir para ver os ternos - peça para ver os fatos. Paletó é 
casaco. Meias são peúgas. Suéter é camisola - mas não se assuste, porque calcinhas femininas são cuecas. 
(Não é uma delícia?) 

 (Ruy Castro. Viaje Bem. Ano VIII, n0. 3, 78) 
O texto destaca a diferença entre o português do Brasil e o de Portugal quanto  
a)  ao vocabulário.    
b)  à derivação.    
c)  à pronúncia.    
d)  ao gênero.    
e)  à sintaxe.    
  

 
GABARITO 

 
01.  [c] 

O neologismo “infotenimento” resulta do processo de fusão de duas palavras, informação e entretenimento, 
com perda de fonemas e alteração de acento tônico na primeira, o que caracteriza a composição por 
aglutinação, como se afirma em [c].    
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02. [d] 
Em “democracinhas”, vemos a aglutinação de duas palavras “democracia” e “gracinhas”, assim como em 
“fidalgo” (“filho de algo”).   

 
03. [C] 

Na derivação regressiva, o termo forma-se a partir do verbo de ação, dando origem a um substantivo 
abstrato, o que elimina os termos “moça”, “boca” e “doida” das opções [a], [b] e [d], substantivos 
primitivos concretos. Apesar de o termo “culpa” da frase em [e] ser substantivo abstrato, a sua formação 
não obedece à regra da derivação regressiva, pois não resulta de ação da pessoa a que se refere. A doida 
apenas carrega uma culpa, ou seja, o substantivo não resulta de supressão de elementos terminais, só 
possível se associado a uma ação da doida em culpar alguém, o que não acontece. Assim, é correta apenas 
a opção [c], pois o termo “pega” é formado por derivação regressiva, do verbo “pegar”.   

 
04. [d] 

A palavra “tattarrattat” imita o som de batidas na porta, sendo, portanto, uma onomatopeia; já 
“inesquecer-se” é formada por derivação prefixal, da união do prefixo “in” com o verbo pronominal 
“esquecer-se”.    

 
05. [d] 

[a]  o prefixo serve para reforçar a ideia de diminuição no estímulo. 
[b]  o nome desse processo, na verdade, é sigla. 
[c]  a derivação que ocorre não é imprópria, pois a palavra “acesso” é sempre um substantivo. 
[e] justamente por ter todos os seus elementos mórficos oriundos da língua inglesa, a palavra 

“smartphone” não pode ser classificada como hibridismo.   
 
06. [e] 

O neologismo é uma palavra criada, que não existe na língua. Assim, “facebookar” é um neologismo. Já a 
derivação sufixal se dá quando anexa-se um sufixo numa palavra, gerando nova palavra. Assim, 
“desenvolver” gera “desenvolvimento” a partir de derivação sufixal.   

 
07. [e] 

Upa vem de “Unidade de Pronto Atendimento” e “Funai” vem de Fundação Nacional do Índio, sendo ambas 
siglas. 
“Kombi” é uma marca, “Pendrive”, “Fashion” e “Shampoo” são estrangeirismos.   

 
08. [a] 

Composição é o processo de formação de palavras a partir da junção de dois ou mais radicais, como 
acontece, por justaposição, com as palavras “ecochatos” e “ecocéticos”. Está com noção semântica de 
“enfadonhos” (desinteressantes, monótonos) e aquela, com sentido de “descrentes” (que não acreditam). 
Assim, é correta a alternativa [a].   

 
09. [b] 

Alistar: parassíntese. Foram acrescentados, simultaneamente, um prefixo e um sufixo à palavra primitiva. 
Combate: derivação regressiva. A parte final da palavra primitiva (combater) foi retirada, gerando, como 
palavra derivada, um nome de ação. 
Realizar: sufixação. Foi acrescentado o sufixo “ar” ao radical do substantivo “realização”, levando-o a 
mudar de classe gramatical, de substantivo para verbo. 
Embora: aglutinação. Os elementos que formam o composto se ligam e há perda da integridade sonora de 
ao menos um deles. Assim, “em boa hora” torna-se “embora”. 
Ribombar: onomatopeia. A palavra é formada através da imitação de um som.     

 
10. 01 + 04 + 08 = 13   
 
11. [b]   
 
12. [c] 

Em [a], vemos o “Buá” como representação do som de choro. em [b], o “ring” representa o som do 
telefone. Em [c], não há onomatopeia, apenas uma exclamação de Calvin de surpresa “Uau!”. Em [d], o 
“tum” representa o som do impacto entre o pé e o objeto lançado. Em [e], “crás” representa o som da bola 
de cristal quebrando e “pof” da pancada no rosto de Cebolinha.   

 
13. [a]   
 
14. [b] 

O infográfico nos informa que há mais de 200 línguas de sinais no mundo. Assim, conclui-se que a LIBRAS 
é apenas uma entre as diversas línguas de sinais existentes no mundo.   
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15. [e]   
 
16. [e] 

[a] Incorreta. Qualidade (sufixação); saneamento (derivação regressiva) 
[b] Incorreta. Igualdade (sufixação); discriminação (derivação regressiva) 
[c] Incorreta. Avanços (derivação regressiva); acesso (derivação regressiva) 
[d] Incorreta. Acessível (sufixação); felizmente (sufixação) 
[e] Correta. Planejamento (sufixação); combate (derivação regressiva)   

 
17. [a] 

2ª Afirmativa: Falsa – As palavras “anti-inflamatório” e “inter-relacionar” são grafadas com hífen, pois 
sempre que a última letra do prefixo é igual à primeira letra da palavra, usa-se o hífen.   

 
18. [a]   
 
19. [d]   
 
20. [a] 

O texto destaca as diferenças de vocabulário entre o português do Brasil e o de Portugal.   
 
 
 
 
 


