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TEMPO DE AULA: 50 MIN
ACOLHIMENTO

CONTEÚDO: EXERCÍCIOS SOBRE PROCESSO DE FORMAÇÃO DE 
PALAVRAS.
GÊNEROS TEXTUAIS: TIRINHA, POEMA, ANÚNCIO PUBLICITÁRIO

EXPOSIÇÃO DAS QUESTÕES DE VESTIBULARES SOBRE O CONTEÚDO 
MINISTRADO NAS AULAS ANTERIORES.

TEMPO PARA O REGISTRO ESCRITO

DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D18 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma 
determinada palavra ou expressão.
D6- Identificar o tema de um texto.
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1. Na tirinha ao lado, a palavra
“rebolation” é formada pela palavra de
origem portuguesa (rebola); e pelo sufixo
inglês –ation (de ação), que deu uma novo
sentido à palavra. A esse tipo de processo
de formação das palavras chamamos de:

A)Derivação imprópria
B) Derivação parassintática
C) Hibridismo
D)Neologismo
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02. Na primeira tirinha, a expressão facial do
menino de azul denota que:

A) Ele estava ciente da brincadeira do amigo.
B) Ele se manteve inatingido pela brincadeira

do amigo.
C) Ele ficou aflito com a abordagem do colega.
D) Ele não compreendeu a abordagem do

colega.

03. Qual o seu entendimento a partir da leitura
facial do menino de azul no último quadro?
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(ENEM – 2010)

Carnavália
Repique tocou
O surdo escutou
E o meu corasamborim
Cuíca gemeu, será que era meu, quando ela passou
por 
mim?

[…] ANTUNES, A.; BROWN, C.; MONTE, M. Tribalistas, 2002 (fragmento)
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04. No terceiro verso, o vocábulo “corasamborim”, que é a junção coração + samba +
tamborim, refere-se, ao mesmo tempo, a elementos que compõem uma escola de
samba e a situação emocional em que se encontra o autor da mensagem, com o
coração no ritmo da percussão. Essa palavra corresponde a um(a):
A) estrangeirismo, uso de elementos linguísticos originados em outras línguas e
representativos de outras culturas.
B) neologismo, criação de novos itens linguísticos, pelos mecanismos que o sistema da
língua disponibiliza.
C) gíria, que compõe uma linguagem originada em determinado grupo social e que
pode vir a se disseminar em uma comunidade mais ampla.
D) regionalismo, por ser palavra característica de determinada área geográfica.


