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A estrutura das palavras está relacionada aos elementos que compõem os vocábulos.
Ela abrange o estudo de diversos elementos mórficos (morfemas): raiz, radical, tema, afixos (prefixos,
sufixos), desinências, vogal temática, vogal e consoante de ligação.

Lembre-se que os morfemas são as menores unidades de elementos que formam as palavras.

A - Raiz, radical, tema: são estruturas básicas e significativas.
Ex.: carr- raiz nominal de carro
Ex.: noc- raiz nominal de nocivo
B - Afixos (prefixos, sufixos), desinência, vogal temática: são estruturas modificadoras da significação dos
primeiros elementos.
C - Vogal de ligação, consoante de ligação: são elementos que fazem a ligação ou estruturam a eufonia.

É o elemento base que serve de significado à palavra e que inclui a raiz. Ele não sofre alterações, ou seja,
permanece igual sempre.
Ex.: ferro e ferrugem
Ex.: floricultura e florista

São elementos complementares das palavras que se juntam a um radical e formam novas palavras.
São classificados em prefixos (aparecem antes do radical) e sufixos (aparecem depois do radical).
Ex.: Prefixo: infeliz
Ex.: Sufixo: felizardo

São elementos que aparecem depois do radical para indicar as flexões de gênero e número, de modo-tempo
e número-pessoa das palavras variáveis.
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Podem ser nominais e verbais.
a) Desinências nominais - indicam o gênero e o número das palavras.
Ex.: Beijos
•

beij (radical)

•

o (gênero – masculino)

•

s (número – plural

b) Desinências verbais - indicam o modo e o tempo (desinências modo-temporais), o número e a pessoa
(desinências número-pessoais) dos verbos.
Ex.: Aceitávamos
•

aceit (radical)

•

a (vogal temática)

•

va (desinência modo-temporal - pretérito imperfeito do indicativo)

•

mos (desinência número-pessoal – 1ª pessoa do plural)

São as vogais que possibilitam a ligação entre o radical e as desinências.
Ex.: sentava: tam-pa-va

Ex.: livro: ded-o

Ex.: pedisse: ven-des-se

Ex.: mares: mar-e-s

Ex.: tampa: tamp-a

As vogais temáticas não se associam necessariamente à noção de gênero (masculino e feminino) como as
desinências nominais.
As vogais temáticas, nos verbos, indicam a conjugação a que eles pertencem:
- Amar: vogal temática -a-, que indica a 1ª conjugação.
- Deter: vogal temática -e-, que indica a 2ª conjugação.
- Cair: vogal temática -i-, que indica a 3ª conjugação.

O tema da palavra é um elemento formado pelo radical e a vogal temática.
Ex.: pensava (tema: pensa-)
Ex.: cedemos (tema: cede-)

Intercalam-se na palavra, normalmente entre o radical e o sufixo (ou entre radicais, em algumas palavras
compostas), para facilitar a pronúncia.
Ex.: Consoantes de ligação: chaleira, cafeteira.
Ex.: Vogais de ligação: maresia e bananeira.
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As palavras que compõem o léxico da língua são formadas principalmente por dois processos morfológicos:
• Derivação (prefixal, sufixal, parassintética, regressiva e imprópria).
• Composição (justaposição e aglutinação).

Palavras Primitivas e Derivadas
Antes de mais nada, vale ressaltar dois conceitos importantes para o estudo de formação das palavras.
• Os vocábulos “primitivos” são as palavras que originam outras.
• Já as palavras “derivadas” são aquelas que surgem a partir das palavras primitivas
Primitiva

Derivada

Dente

Dentista

Mar

Marítimo

Sol

Solar

Os processos de derivação de palavras ocorrem de seis formas.

Inclusão de prefixo à palavra primitiva e/ou ao radical.
Ex.: infeliz, antebraço, refazer etc.

Inclusão de sufixo à palavra primitiva e/ou ao radical.
Ex.: felicidade, beleza, estudante etc.

Inclusão de prefixo e de sufixo à palavra primitiva e/ou ao radical. Quando se retira um dos afixos , a palavra
que se forma possui valor semântico.
Ex.: infelizmente, deslealdade, desigualdade etc.

Inclusão de um prefixo e sufixo à palavra primitiva e/ou radical. Quando se retira um dos afixos, a palavra que
se forma NÃO possui valor semântico.
Ex.: entardecer, emagrecer, engaiolar etc.
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Redução da palavra derivada por meio da retirada de uma parte da palavra primitiva.
Ex.: beijar-beijo, debater-debate, perder-perda etc.

Ocorre a mudança de classe gramatical da palavra.
Ex.: O jantar estava muito bom (substantivo).
Ex.: Fui jantar ontem à noite com Luís. (verbo)

Na composição, a formação de uma nova palavra ocorre a partir da junção de duas ou mais palavras simples
ou radicais. Formam-se assim palavras compostas com significação própria.
O processo de composição pode ocorrer por justaposição ou por aglutinação.

Ocorre composição por aglutinação quando há alteração das palavras formadoras. Ocorre a fusão de duas ou
mais palavras simples ou radicais, havendo supressão de fonemas. Os elementos formadores perdem, assim, a sua
identidade ortográfica e fonológica porque a nova palavra composta apresenta apenas um acento tônico.
Ex.: aguardente (água + ardente).
Ex.: embora (em + boa + hora).
Ex.: planalto (plano + alto).
Ex.: vinagre (vinho + acre).

Ocorre composição por justaposição quando não há alteração das palavras formadoras. Ocorre apenas a
junção de duas ou mais palavras simples ou radicais, que mantêm a mesma ortográfica e acentuação que
apresentavam antes do processo de composição. A maior parte das palavras compostas por justaposição estão
ligadas com um hífen. Contudo, é possível a escrita de palavras compostas por justaposição sem hífen ou apenas
escritas juntas.
Ex.: arco-íris.
Ex.: beija-flor.
Ex.:guarda-chuva.
Ex.: segunda-feira.
Ex.: chapéu de chuva.
Ex.: fim de semana.
Ex.: girassol.
Ex.: paraquedas.
Ex.: passatempo.
Ex.: pontapé.
Ex.: arco-íris.
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Na abreviação é apenas utilizada parte da palavra, em vez de ser utilizada a palavra na sua totalidade. Essa
parte de palavra passa a existir como uma palavra autônoma. Neste tipo de formação de palavras estão incluídas
formas reduzidas das palavras, como vídeo (de videocassete) e também as siglas, formadas pelas letras iniciais de
um nome composto por duas ou mais palavras.
Ex.: foto (de fotografia).
Ex.: moto (de motocicleta).
Ex.: pneu (de pneumático).

No hibridismo ocorre a junção de palavras simples ou radicais provenientes de línguas diferentes.
Ex.: monóculo (grego mono + latim oculus)
Ex.: nonacosaedro (latim nona + grego cosa e edro)
Ex.: sociologia (latim socio + grego logia)
Ex.: burocracia – buro (francês) + cracia (grego)
Ex.: endovenoso – endo (grego) + venoso (latim)
Ex.: hiperacidez – hiper (grego) + acidez (português)
Ex.: monocultura – mono (grego) + cultura (latim)
Ex.: psicomotor – psico (grego) + motor (latim)

É o processo de formação das palavras que consiste em reproduzir, através de palavras, um determinado som
ou ruído.
Ex.: tique-taque, zunzum, reco-reco, catibum, clic etc.

São empréstimos de palavras que pertencem a outros idiomas. São usados na sua forma original quando não
têm ainda um tempo de permanência suficiente na língua que permita a sua adequação ao português ou quando a
sua forma original tem plena aceitação no português. Várias palavras estrangeira s mantêm a sua escrita original,
mas são pronunciadas conforme os padrões fonéticos portugueses.
Ex.: fast-food (do inglês), lingerie (do francês), marketing (do inglês), pedigree (do inglês), Réveillon (do
francês), shopping (do inglês), show (do inglês), videogame (do inglês) etc.
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É um termo na linguística que se refere a uma palavra ou morfema resultante da fusão de duas palavras,
geralmente uma perdendo a parte final e a outra perdendo a parte inicial (composição por aglutinação).
Frequentemente estas palavras são neologismos.
Ex.: bit - (binary + digit)
Ex.: portunhol - (português + espanhol)
Ex.: telemóvel - (telefone + móvel)
Ex.: infomercial - (informação + comercial)
Ex.: showmício - (show + comício)
Ex.: Grenal - (Grêmio + Internacional)
Ex.: Blaxploitation - (black + explotation)

Resulta da combinação das letras iniciais das palavras que forma um nome.
Ex.: BB, CPF, TJDFT.
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01. (UM) As palavras entardecer, desprestígio e oneroso são formadas, respectivamente, por:
a. prefixação, sufixação e parassíntese.
b. sufixação, prefixação e parassíntese.
c. parassíntese, sufixação e prefixação.
d. sufixação, parassíntese e prefixação.
e. parassíntese, prefixação e sufixação.

02. (AMAN) Qual das palavras abaixo não é formada por derivação sufixal (sufixação)?
a. refinadíssimos
b. tampouco
c. falante
d. quilotes
e. pescadores

03. (FUVEST) Nas palavras atenuado, televisão e percurso temos, respectivamente, os seguintes processos e
formação de palavras:
a. parassíntese, hibridismo, prefixação.
b. aglutinação, justaposição, sufixação.
c. sufixação, aglutinação, justaposição.
d. justaposição, prefixação, parassíntese.
e. hibridismo, parassíntese, hibridismo.

04. (AMAN) A única palavra formada por derivação regressiva é:
a. granadas
b. expedição
c. soldados
d. ordenança
e. abandono
05. (UFMG) Em que alternativa a palavra em destaque resulta de derivação imprópria?
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a. Às sete horas da manhã começou o trabalho principal: a votação.
b. Pereirinha estava mesmo com a razão. Sigilo... Voto secreto... Bobagens, bobagens!
c. Sem radical reforma da lei eleitoral, as eleições continuariam sendo uma farsa!
d. Não chegaram a trocar um isto de prosa, e se entenderam.
e. Dr. Osmírio andaria desorientado, senão bufando de raiva.

06. (UECE) Assinale a única opção constituída por palavras apenas por sufixação:
a. agulha, diplomata, costureira
b. silencioso, insuportável, saleta
c. ordinário, orgulhoso, caminho
d. costureira, silencioso, saleta
e. n.d.a.

07. (FUESP) Considerando o processo de formação de palavras, relacione a segunda coluna com a primeira:
1) derivação imprópria

(

) desencanto

2) prefixação

(

) narrador

3) prefixação e sufixação

(

) o andar

4) sufixação

(

) infinitamente

5) composição por justaposição

(

) pão de mel

Assinale a alternativa que contenha a numeração em sequência correta.
a. 2, 4, 3, 5, 1
b. 4, 1, 5, 2, 3
c. 3, 4, 2, 1, 5
d. 2, 4, 1, 3, 5
e. 4, 1, 5, 3, 2
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08. (VUNESP) As palavras perda, corredor e saca-rolhas são formadas, respectivamente, por:
a. derivação regressiva, derivação sufixal, composição por justaposição.
b. derivação regressiva, derivação sufixal, derivação parassintética.
c. composição por aglutinação, derivação parassintética, derivaçã o regressiva.
d. derivação parassintética, composição por justaposição, composição por aglutinação.
e. composição por justaposição, composição por aglutinação, derivação prefixal.

09. Na oração: “Ao entardecer, refizeram suas malas e vagarosos voltaram à capital”, há palavras formadas,
respectivamente, por derivação:
a. prefixal – parassintética – sufixal
b. sufixal – prefixal e sufixal – parassintética
c. parassintética – sufixal – prefixal
d. prefixal e sufixal – prefixal – sufixal
e. parassintética – prefixal – sufixal

10. (PUC) As palavras azuladas, esbranquiçadas, bons-dias e lavagem foram formadas, respectivamente, pelos
processos de:
a. derivação parassintética, derivação prefixal e sufixal, composição por aglutinação, derivação prefixal e sufixal.
b. derivação sufixal, derivação parassintética, composição por justaposição, derivação sufixal.
c. derivação parassintética, derivação parassintética, composição por aglutinação, derivação sufixal.
d. derivação prefixal e sufixal, derivação prefixal, composição por justaposição, derivação parassintética.
e. derivação sufixal, derivação imprópria, composição por justaposição, derivação sufixal.
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11. (ANP) De onde vêm as palavras
“Os vocábulos latinos petra, pedra, e oleum, óleo, foram juntados para formar petróleo, originalmente óleo de pedra.
O sufixo eiro indica ofício, profissão. E os empregados das refinarias passaram a ser chamados assim: petroleiros.
A corporação ampliou consideravelmente as profissões que abrigava, a ponto de hoje ser difícil concebe r o
presidente e uma empresa como a Esso ou a Petrobrás e seus empregados como petroleiros.”
(Deonísio da Silva)

Assim como petróleo, foi formado:
a. jardineiro
b. planalto
c. pré-histórico
d. antissemita
e. brasiliense

13. (BB) Numere as palavras da primeira coluna conforme os processos de formação numerados à direita. Em
seguida, marque a alternativa que corresponde à sequência 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
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01. (ESA) São formadas por derivação prefixal, sufixal e parassintética, respectivamente, a sequência
a. abdicar, pernoite, descer.
b. superpor, forense, amanhecer.
c. suavisar, dispneia, ensurdecer.
d. embainhar, sinfonia, bondosamente.
e. abotoar, ponteiro, intravenoso.

02. (ESA) Marque a opção cuja palavra apresente um prefixo com o mesmo significado do prefixo destacado na
palavra “inverdades":
a. afônico
b. iminente
c. encéfalo
d. anteposto
e. introvertido

03. (ESA) Assinale a palavra abaixo cujo prefixo apresente o mesmo valor semântico do prefixo componente de
desatentos.
a. Antibiótico.
b. Importação.
c. Insatisfeito.
d. Adjacência.
e. Antebraço.

04. (ESA) Marque a única alternativa em que as palavras não se formam pelo processo de composição.
a. beija-flor; pernalta
b. amanhecer; desalmado
c. embora; segunda-feira
d. pé de meia; aguardente
e. tira-teima; madrepérola
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05. (ESA) Em “Você que ama velocidade, agora pode chegar ao finalmente”., a palavra sublinhada foi formada para
a. composição por justaposição.
b. derivação regressiva.
c. derivação prefixal e sufixal.
d. derivação imprópria.
e. derivação prefixal.

06. (ESA) Quanto ao processo de formação de palavras, escreva V ou F conforme sejam verdadeiras ou falsas as
assertivas abaixo. Logo, assinale a alternativa que tenha a sequência correta.
I. bicicleta, automóvel, sociologia - Hibridismo.
ll. embora, agricultura, maldizente - Composição.
III. ponteira, sozinho, bombeiro – Derivação.
a. F, V, V.
b. V, V, V.
c. V, F, F.
d. F, F, V.
e. V, V, F.
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01. (EEAR) Leia:
“Nas horas mortas da noite
Como é doce o meditar
Quando as estrelas cintilam
Nas ondas quietas do mar.”

O mesmo processo de formação de palavras, em destaque no texto acima, ocorre em:
a. “Discreta e formosíssima Maria Enquanto estamos vendo a qualquer hora, Em teus olhos e boca o Sol e o dia (...)”
b. “Se Deus dá o seu sol e a sua chuva aos bons e aos maus, aos maus que se quiserem fazer bons, como negará?”
c. “Entre os semeadores do Evangelho há uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair (...)”
d. “A cada canto um grande conselheiro, Que nos quer governar cabana e vinha (...)"
02. (EEAR) Quanto ao processo de formação de palavras, relacione as duas colunas e, a seguir, assinale a alternativa
com a sequência correta.
(1) sufixação ou derivação sufixal

(

) entristecer

(2) prefixação ou derivação prefixal

(

) imoral

(3) composição por justaposição

(

) hidrelétrico

(4) composição por aglutinação

(

) passatempo

(5) parassíntese

(

) sapataria

a. 1 – 2 – 4 – 3 – 5
b. 5 – 2 – 4 – 3 – 1
c. 2 – 5 – 4 – 3 – 1
d. 5 – 1 – 3 – 2 – 4

04. (EEAR) Assinale a alternativa que apresenta a palavra destacada formada pelo processo de derivação
parassintética.
a. O jogador foi incapaz de explicar o motivo de sua ausência no treinamento de quarta-feira.
b. Ao se alistar na Força Aérea Brasileira, o jovem ficou entusiasmado.
c. Após horas de sofrimento, Xavier encontrou um dentista para atendê-lo.
d. O choro da criança perturbava toda vizinhança.
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05. (EEAR) Considerando que a palavra natremia significa a presença de sódio no sangue, é correto afirmar que a
palavra hiponatremia é formada por
a. aglutinação.
b. justaposição.
c. derivação prefixal.
d. derivação parassintética.

06. (EEAR) Assinale a alternativa incorreta quanto à formação da palavra em destaque.
a. A vida só é possível / reinventada. (Cecília Meireles) – derivação parassintética
b. O amor deixará de variar, se for firme, mas não deixará de tresvariar, se é amor. (Pe. Antônio Vieira) – derivação
prefixal
c. O senhor tolere, isto é o sertão (...) Lugar sertão se divulga: é onde os pastos carecem de fechos. (Guimarães
Rosa) – derivação imprópria
d. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica; vício grave, e aliás ínfimo (...) (Machado
de Assis) – derivação sufixal

07. (EEAR) O vocábulo alistar segue o mesmo processo de formação de palavras presente em
a. descarregar.
b. empalidecer.
c. achatamento.
d. desligamento.

www.cursounipre.com.br

