


Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões
Gosto de ser e de estar
E quero me dedicar a criar confusões de prosódias
E uma profusão de paródias
Que encurtem dores
E furtem cores como camaleões
Gosto do Pessoa na pessoa
Da rosa no Rosa
E sei que a poesia está para a prosa
Assim como o amor está para a amizade
E quem há de negar que esta lhe é superior?
E deixa os Portugais morrerem à míngua
Minha pátria é minha língua
Fala Mangueira! Caetano veloso
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O técnico Leão deixou o Santos.
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Ele é um pelé da física.
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“A Bela e a Fera foi um dos musicais de
maior bilheteria na Broadway.”
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Onomatopeia - Formação de uma palavra a partir da reprodução
aproximada, com os recursos de que a língua dispõe, de um som
natural a ela associado.
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Abreviação – É a forma reduzida da palavra até um certo limite sem
que não haja prejuízo ao entendimento.

Obs.:  Abreviatura é a representação de uma palavra através 
de suas sílabas (geralmente iniciais) ou de letras.
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Trata-se de vocábulos, cujos morfemas são de língua diferentes.

Ex: sambódromo – samba (port.) + dromo (grego)
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1.O mesmo processo de formação da palavra "feminismo” é observado
em:

a) envelhecer
b) envergonhados
c) desapontado
d) cruelmente
e) infraestrutura D
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2. (FFCL-Santo André)
As palavras couve-flor, planalto e aguardente são formadas por:

a) derivação
b) onomatopeia
c) hibridismo
d) composição
e) prefixação D
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3. (UF-Uberlândia)
Em qual dos itens abaixo está presente um caso de derivação
parassintética:

a) operaçãozinha
b) conversinha
c) principalmente
d) assustadora
e) obrigadinho

D
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4. Eis que abaixo se evidencia o refrão da música “Cabelo”, de Jorge Ben Jor e Arnaldo 
Antunes. Com base na análise deste, procure responder ao que se pede:

Cabelo, cabeleira
Cabeluda, descabela
Cabelo, cabeleira
Cabeluda, descabelada...
Disponível em: http://letras.terra.com.br/jorge-ben-jor/86143/

a) Entre os elementos que formam a estrutura de uma palavra, há um elemento
comum a vários vocábulos, denominado de radical. Identifique-o no fragmento em
questão.

CABEL
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5. Em: "... é um instinto inelutável, uma força espontânea...", classifique o
processo de formação da palavra INELUTÁVEL:

a. derivação prefixal.
b. composição por justaposição
c. derivação regressiva.
d. derivação parassintética.
e. composição por aglutinação D
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