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1. (FUVEST) Assinale a alternativa em que uma das palavras não é
formada por prefixação:

a) readquirir, predestinado, propor
b) irregular, amoral, demover
c) remeter, conter, antegozar
d) irrestrito, antípoda, prever
e) dever, deter, antever E



2. (LONDRINA-PR) A palavra resgate é formada por derivação:

a) prefixal 
b) sufixal 
c) regressiva
d) parassintética
e) imprópria
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3. (UF-MG) Em todas as frases, o termo grifado exemplifica corretamente
o processo de formação de palavras indicado, exceto em:

a) derivação parassintética - Onde se viu perversidade semelhante?
b) derivação prefixal - Não senhor, não procedi nem percorri.
c) derivação regressiva - Preciso falar-lhe amanhã, sem falta.
d) derivação sufixal - As moças me achavam maçador, evidentemente.
e) derivação imprópria - Minava um apetite surdo pelo jantar.
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4. (VUNESP) Em "... gordos irlandeses de rosto vermelho..." e "... deixa entrever o 
princípio de uma tatuagem.", os termos grifados são formados, respectivamente, 
a partir de processos de:

a) derivação prefixal e derivação sufixal
b) composição por aglutinação e derivação prefixal
c) derivação sufixal e composição por justaposição
d) derivação sufixal e derivação prefixal
e) derivação parassintética e derivação sufixal



B

7

5. (FURG-RS) A alternativa em que todas as palavras são formadas pelo 
mesmo processo de composição é:

a) passatempo - destemido – subnutrido
b) pernilongo - pontiagudo - embora
c) leiteiro - histórico - desgraçado
d) cabisbaixo - pernalta - vaivém
e) planalto - aguardente - passatempo



6. (UNISINOS) O item em que a palavra não está corretamente classificada 
quanto ao seu processo de formação é:

a) ataque - derivação regressiva
b) fornalha - derivação por sufixação
c) acorrentar - derivação parassintética
d) antebraço - derivação prefixal
e) casebre - derivação imprópria
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7. Em:

... um aborrecimento quanto os vejos e gostaria de não vê-los mais”.

As palavras em destaque são respectivamente:

a) adjetivo; artigo; advérbio.
b) adjetivo; pronome; pronome.
c) substantivo; pronome; advérbio.
d) substantivo; artigo; pronome.
e) adjetivo, substantivo, substantivo, artigo C
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8. Observe o trecho extraído da música de Os Nonatos e assinale a 
ÚNICA alternativa CORRETA sobre o verso em destaque:
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Eu era refém do seu corpo

Você do meu beijo

Se sobrou ciúmes

Se faltou desejo

Agora é passado recordar pra que?

Estamos novamente livres sem novo endereço

Toda liberdade tem que ter um preço

E eu ganhei a minha perdendo você!

Você não é mais minha ninfa

Nem eu sou seu Deus

E a gente partiu dividindo

Um Nós, por dois Eus



a) As palavras "nós" e "eus" estão funcionando como pronomes pessoais do
caso reto.
b) Por causa dos determinantes "um" e "dois" os pronomes pessoais "nós" e
"eu" passaram por um processo chamado substantivação.
c) O efeito de sentido produzido pelo verso final é de que o amor do casal se
multiplicou.
d) Apesar dos determinantes "um" e "dois" os pronomes pessoais "nós" e
"eu" não sofrem mudança de classe gramatical.
e) A palavra "eus" está totalmente grafada errada, já que pronomes pessoais
não sofrem flexão de número.
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