


6. Assinale a alternativa que inclui palavras da frase abaixo que contêm,
respectivamente, um ditongo oral crescente e um hiato.

As mágoas de minha mãe, que sofria em silêncio, jamais foram
compreendidas por mim e meus irmãos.
a) foram - minha
b) sofria - jamais
c) meus - irmãos
d) mãe - silêncio
e) mágoas - compreendidas
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7. Todas as palavras abaixo possuem um encontro vocálico e um
encontro consonantal, exceto:

a) destruir.   
b) magnésio.     
c) adstringente.
d) pneu.       
e) autóctone.
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8. A série em que todas as palavras apresentam dígrafo é:

a) assinar / bocadinho / arredores.
b) residência / pingue-pongue / dicionário.
c) digno / decifrar / dissesse.
d) dizer / holandês / groenlandeses.
e) futebolísticos / diligentes / comparecimento.
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9. Leia a tirinha acima e responda os itens abaixo.

a) Localize uma palavra que contém apenas um fonema.
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9. Leia a tirinha acima e responda os itens abaixo.

b) A palavra "aquele" contém

a) 4 fonemas. b) 5 fonemas. c) 6 fonemas. d) 7 fonemas.
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9. Leia a tirinha acima e responda os itens abaixo.

c) Escrevas abaixo todas as palavras que têm mais letras do que fonemas.
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1.CONCEITO DE MORFEMAS;

2. CLASSIFICAÇÃO DOS MORFEMAS;

3. NEOLOGISMO;

4. EXERCÍCIOS .



se
nasce
morre nasce
morre nasce morre
renasce remorre renasce
remorre renasce
remorre
re
re
desnasce
desmorre desnasce
desmorre desnasce desmorre
nascemorrenasce
morrenasce
morre
se                                HAROLDO DE CAMPOS
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• Prefixo        

• Sufixo

• Radical

MORFEMAS - São unidades ou elementos de significação que formam as
palavras, bem como alteram o seu significado. Também podem ser
chamados de elementos mórficos.
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Fonemas = menores unidades sonoras de uma palavra.

Ex: fixo - /f/ /i/ /k/ /s/ /o/

Unidades de ordem morfológica

Ex: pedr a                 em pedr ado

pedr eira             (...)

pedr egulho
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1- Radical – base significativa da palavra.

Palavras que contêm um núcleo significativo comum – pertencem à mesma
família – são chamadas COGNATAS.

Ex: lua

luar

lunático

enluarada
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2- Prefixo – em nossa língua são de origem grega ou latina. Os prefixos são
postos ANTES do radical e possuem uma significação.

Ex:  apatia – a + patia = “pathos” (grego) = paixão

“a” ( prefixo grego) = negação, privação

apatia = ausência de emoção.

14



3- Sufixos – elemento colocado APÓS o radical.

Os sufixos podem ser nominais, verbais ou adverbiais.

Sufixo nominal (forma substantivos, adjetivos) – Ex: realismo – beleza.

Sufixos verbais ( forma verbos) – Ex: afrancesar – repartir ...

Sufixos adverbiais ( forma advérbios) – Ex: lealmente
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Os sufixos podem indicar:

 Grau aumentativo – corpanzil , dentuça, cabeçorra ...

 Grau diminutivo – riacho, chuvisco , ilhota ...

 Superlativo – paupérrimo, dificílimo ...

 Noção de quantidade – chumaço, mulherio, cardume...

 Resultado de ação, estado ou qualidade – maldade, civismo ...

 Origem, procedência – piauiense , sergipano, europeu ...

 Profissão, ofício – dentista, carcereiro, professor ...

 Onde se pratica a ação – bebedouro, refeitório...

 Nomenclatura científica – sulfato , anilina, celulose ...



Neologismo - Emprego de palavras novas, derivadas ou formadas de outras já
existentes, na mesma língua ou não

Neologismo
Beijo pouco, falo menos ainda.
Mas invento palavras 
Que traduzem a ternura mais funda
E mais cotidiana. 
Inventei, por exemplo, o verbo teadorar.
Intransitivo: 
Teadoro, Teodora. 

Manuel Bandeira
O verbo “teadorar” é um neologismo.
Só se inventam verbos terminados em 

sufixo “ar”.                                   
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4- Desinências

Desinências verbais indicam o tempo, o modo, o número e a pessoa em que se 
encontram os verbos.

Ex: cantássemos

cant – radical

a – vogal temática ( verbo de 1ª conjugação)

cant + a = canta - tema

sse – desinência modo- temporal ( pret. imp. do subj.)

mos – desinência número-pessoal ( 1ªp. do plural)
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5- Desinência nominal – indica o gênero e o número dos nomes (subst./
adj.).

Ex: garotas

garot – radical

a – d.n. (feminino)

S – d.n. (plural)

6. Vogal temática nominal – São as vogais A – E – O átonas e finais.

Obs.: não existe um par opositivo.

Ex.: rosa

mesa
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