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1. (BB) A palavra "aguardente" formou-se por:

a) hibridismo 

b) aglutinação 

c) justaposição

d) parassíntese

e) parassíntese

B
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2. (AMAN) Que item contém somente palavras formadas por justaposição?

a) desagradável - complemente

b) vaga-lume - pé-de-cabra

c) encruzilhada - estremeceu

d) supersticiosa - valiosas

e) desatarraxou - estremeceu

B

4



3. (CESGRANRIO) Indique a palavra que foge ao processo de formação de

chapechape:

a) zunzum

b) reco-reco

c) toque-toque

d) tlim-tlim

e) vivido

E
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4. (UF-MG) Em que alternativa a palavra sublinhada resulta de derivação

imprópria?

a) Às sete horas da manhã começou o trabalho principal: a votação.

b) Pereirinha estava mesmo com a razão. Sigilo... Voto secreto ... Bobagens,

bobagens!

c) Sem radical reforma da lei eleitoral, as eleições continuariam sendo uma

farsa!

d) Não chegaram a trocar um isto de prosa, e se entenderam.

e) Dr. Osmírio andaria desorientado, senão bufando de raiva.
D
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5. (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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6. (UNIFESP -2013) Examine a tira.

O efeito de humor na situação apresentada decorre do fato de a personagem, no segundo
quadrinho, considerar que “carinho” e “caro” sejam vocábulos:

a) derivados de um mesmo verbo.

b) híbridos.

c) derivados de vocábulos distintos.

d) cognatos.

e) formados por composição.

D
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7 – Qual das palavras possui dois dígrafos?

a) fechar

b) sombra

c) ninharia

d) correndo

e) pêssego. D
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8 – Em qual das palavras abaixo a letra x apresenta não um, mas dois

fonemas?

a)exemplo

b) complexo

c) próximos

d) executivo

e) luxo.
B
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09 – 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

B
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