


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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7. Vogais e Consoantes de Ligação

São morfemas que surgem por motivos eufônicos.
Exemplo: parisiense
paris = radical
ense = sufixo
vogal de ligação = i

Outros exemplos:
gas-ô-metro
alv-i-negro
tecn-o-cracia
pau-l-ada
cafe-t-eira



1. Classifique os elementos mórficos da forma verbal achávamos 

(ach-á-va-mos).

a) ach

b) á

c) va

d) mos
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2. Classifique os elementos mórficos da palavra amigos (amig-o-s).

a) amig

b) o

c) s
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3. Assinale a opção que não apresenta desinência de gênero.

a) divertida
b) respeitoso
c) fantasia
d) aborrecido
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4. Indique em qual opção há um erro na identificação do elemento 
mórfico.

a) chaleira: consoante de ligação.
b) lentamente: sufixo.
c) antiga: desinência indicativa do feminino.
d) purê: vogal temática
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5. Com relação à estrutura das palavras da Língua Portuguesa, assinale a
alternativa INCORRETA:

a) Os morfemas que indicam as flexões das palavras variáveis da língua são
chamados de desinências nominais ou verbais.
b) A vogal ou consoante de ligação é um morfema incapaz de facilitar a emissão do
som das palavras.
c) O radical é um morfema comum às palavras que pertencem ao mesmo campo
semântico.
d) O elemento que liga o radical às desinências é chamado de vogal temática.
e) Afixos são morfemas que se colocam antes ou depois do radical, alterando sua
significação básica.

B
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6. (Fuvest-SP) Assinalar a alternativa que registra a palavra que tem o 
sufixo formador de advérbio:

a) desesperança
b) pessimismo
c) empobrecimento
d) extremamente
e) sociedade

D



10

1.COMPOSIÇÃO E DERIVAÇÃO;
2. REVISÃO DOS MORFEMAS;
3.MORFEMAS INSIGNIFICATIVOS;
4.ABREVIAÇÃO E ABREVIATURA
5.HIBRIDISMO;
6.EXERCÍCIOS .



As palavras podem ser formadas por dois processos: composição e derivação

• Composição por justaposição – não há perda de fonemas na junção de dois 
ou mais radicais.

Ex: pé-de-moleque ( pé + de + moleque)

girassol ( gira + sol) - *O “s” foi duplicado por razões fonéticas
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• Composição por aglutinação – há perda de fonema na junção de dois ou
mais radicais.

Ex: vinagre – vinho + acre

aguardente – água + ardente

planalto – plano + alto

boquiaberto – boca + aberta
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1- Derivação Prefixal – cria-se uma palavra derivada a partir de um prefixo.

Ex: des + leal = desleal

a + normal = anormal

hiper + tensão = hipertensão

2- Derivação Sufixal – cria-se uma palavra derivada a partir de um sufixo.

Ex: boi + ada + boiada

chuv + iscar = chuviscar
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