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Questão 1

Neologismo significa o emprego de palavras novas, derivadas ou formadas de

outras já existentes, na mesma língua ou não; ou ainda, atribuição de novos

sentidos a palavras já existentes na língua. Com base na concepção de

neologismo retirada do dicionário Houaiss e na leitura dos poemas abaixo,

responda o que se pede.
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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)

4



Estrelas

Há estrelas brancas, azuis, verdes, vermelhas.

Há estrelas-peixes, estrelas-pianos, estrelas-meninas,

Estrelas-voadoras, estrelas-flores, estrelas-sabiás.

Há estrelas que veem, que ouvem,

Outras surdas, outras cegas.

Há muito mais estrelas que máquinas, burgueses e operários:

Quase que só há estrelas.

(Murilo Mendes)
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a) Quais são os neologismos inventados pelos poetas?

b) Analisando a estrutura dos neologismos, que tipo de processo de formação

de palavras os poetas usaram para criá-los?
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2. Na propaganda ao lado, a palavra “lambuzation” é

formada pela palavra de origem portuguesa (lambuzar);

e pelo sufixo inglês –ation (de corporation). A esse tipo

de processo de formação das palavras chamamos de:

a) Sigla.

b) Abreviação.

c) Hibridismo.

d) Derivação imprópria.

e) Derivação prefixal.
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Questão 3
Vimos que na língua portuguesa há vários processos para formar novas palavras. Dessa

forma, relacione as colunas considerando o processo de formação das palavras

sublinhadas nas frases abaixo.

1. Derivação prefixal e sufixal

2. Derivação parassintética

3. Derivação regressiva

4. Composição por aglutinação

5. Derivação sufixal

6. Abreviação
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a) ( ) Acidentes com motos representaram 60,7% das

indenizações pagas pelo Seguro Obrigatório.

b) ( ) Infelizmente o placar do jogo não nos foi favorável.

c) ( ) Aprenda a engarrafar vinhos pelo youtube.

d) ( ) Robin Hood foi um verdadeiro visionário.

e) ( ) O consumo de energia elétrica no Brasil cresceu.



Questão 4

Use V para a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).

a) ( ) A palavra herbalife apresenta dois radicais cujos elementos mórficos são oriundos

de línguas diferentes. A esse processo dá-se o nome de hibridismo.

b) ( ) O nome do estabelecimento comercial Casatual é formado pelo processo da

justaposição.

c) ( ) A palavra bombeiro apresenta apenas radical e sufixo.

d) ( ) GNV, Ufsc e cine apresentam o mesmo processo de formação de palavras: sigla.

e) ( ) As palavras engordar, entristecer e esburacar são formadas pelo processo da

derivação prefixal.
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TESTE de LÍNGUA PORTUGUESA

TRANSPLANTE DE AMOR

Gastrite é uma inflamação do estômago. Apendicite é uma inflamação do apêndice. Otite é

uma inflamação dos ouvidos. Paixonite é uma inflamação do quê? Do coração.

Cada órgão do nosso corpo tem uma função vital e precisa estar 100% em condições. Ao

coração, coube a função de bombear sangue para o resto do corpo, mas é nele que se

depositam também nossos mais nobres sentimentos. Qual é o órgão responsável pela

saudade, pela adoração? Quem palpita, quem sofre, quem dispara? O próprio.

Foi pensando nisso que me ocorreu o seguinte: se alguém está com o coração dilacerado nos

dois sentidos, biológico e emocional, e por ordens médicas precisa de um novo, o paciente

irá se curar da dor de amor ao receber o órgão transplantado?

Façamos de conta que sim. Você entrou no hospital com o coração em frangalhos,

literalmente. Além de apaixonado por alguém que não lhe dá a mínima, você está com as

artérias obstruídas e os batimentos devagar quase parando. A vida se esvai, mas localizaram

um doador compatível: já para a mesa de cirurgia.
MEDEIROS, Martha. Non-Stop. Porto Alegre: L & PM, 2001. p. 43
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5. A palavra apaixonado formou-se pelo mesmo processo que:

a. Impaciente        

b. Infelizmente       

c.  Honestamente              

d.  esfriar
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6. No primeiro parágrafo do texto, as palavras: gastrite, apendicite e

paixonite são formadas pelo processo de derivação:

(A) Prefixal.

(B) Parassintética.

(C) Regressiva.

(D) Sufixal.

(E) Derivação imprópria.
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7. Observe as orações a seguir:

I. Com o susto, o menino enrubesceu.

II. Com o susto, o menino emudeceu.

Sobre o processo de formação das palavras em destaque estão incorretos todos os

itens, exceto:

a. São formadas por derivação prefixal e sufixal

b. São formadas por parassíntese

c. São formadas por derivação prefixal

d. São compostas por aglutinação
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