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PROFESSOR: FERNANDO SANTOS
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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)
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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) ( )Foi imperdoável o placar do jogo Cruzeiro e Santos.

c) ( ) Aprenda a engarrafar vinhos pelo youtube.

d) ( ) Robin Hood foi um verdadeiro visionário.

e) ( ) O consumo total de energia elétrica no Brasil cresceu 9,9% em 2011.
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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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11. Indique os itens em que o elemento mórfico destacado está incorretamente

analisado:

a) Manobr ista: sufixo

b) Re avalia sse mos: prefixo, desinência verbal modo-temporal, desinência

verbal número-pessoal

d) Sufoc a m: vogal temática

e) Tinta s: desinência verbal número-pessoal

12



18. A palavra que apresenta tantos fonemas quantas são as letras que a

compõem é:

a) importância

b) milhares

c) sequer

d) técnica

e) adolescente
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19. Em qual das palavras abaixo a letra x apresenta não um, mas dois

fonemas?

a) exemplo 

b) complexo 

c) próximos

d) executivo 

e) luxo
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20. Qual palavra possui dois dígrafos?

a) fechar

b) sombra 

c) ninharia 

d) correndo 

e) pêssego
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21. Indique a alternativa cuja sequência de vocábulos apresenta, na mesma

ordem, o seguinte: ditongo, hiato, hiato, ditongo.

a) jamais / Deus / luar / daí 

b) joias / fluir / jesuíta / fogaréu

c) ódio / saguão / leal / poeira

d) quais / fugiu / caiu / história
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22. 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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