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(SAEMI). Leia o texto abaixo e responda as questões 11 e 12.
A primavera
   A professora, no mês de maio, pediu às crianças que, na hora do 
recreio, saíssem à rua e trouxessem qualquer coisa de belo, de lindo.
   Quando regressaram, foram mostrando várias coisas e 
explicando-as.
   A primeira disse:
   – Eu colhi esta flor, porque, para mim, ela é muito linda.
   A segunda, com um brilho nos olhos, disse:
   – Eu apanhei esta borboleta. Veja como são coloridas as suas 
asas!
   A terceira disse:
   – Eu trouxe este passarinho que estava no seu ninho.
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         E assim foram passando todas as crianças. A professora notou 
que uma menina tinha ficado em silêncio.
   – Então não trouxeste nada?
   A criança, timidamente, respondeu:
   – Desculpe, senhora professora. Vi a linda flor, mas não tive 
coragem de a cortar. Vi a linda borboleta, mas não quis fazê-la 
prisioneira. Vi também o passarinho, mas preferi deixá-lo no 
aconchego do seu ninho. Por isso, não trouxe nada.
   A professora concluiu:
   – Tu trouxeste a coisa mais bela: o amor e o respeito às plantas 
e aos animais.
                            Disponível em:http://www.historias-infantis.com/a-primavera/. Acesso em: 12 jan. 2013.
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1. De acordo com a professora, a coisa mais bela é

A.a borboleta.
B. a linda flor.
C. o passarinho no ninho.
D.o respeito à natureza.

D
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2. Qual é a frase que apresenta ideia de tempo?

A.“... pediu às crianças que, na hora do recreio, saíssem...”. (1° 
parágrafo)

B. “– Eu colhi esta flor, porque, para mim, ela é muito linda.”. (4° 
parágrafo)

C. “... passarinho que estava no seu ninho.”. (8° parágrafo)
D.“A criança, timidamente, respondeu:...”. (11° parágrafo).

A
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Medida Certa
Oi, tô te ligando pra você passar aqui em casa
Hoje à noite, se tiver desocupada
Só se der, só se der

Não, não vai dizer pra ninguém que sinto saudades
Não é verdade
Eu e você, nada a ver

É que meu pente perguntou do seu cabelo
Ouvi reclamações do meu espelho
Querendo saber de você
Que dia ele vai te ver

Eu juro que, pra mim, pouco me importa
Se eu passo toda hora na sua porta
Meu carro que se apaixonou na rota
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É, não sou eu
O meu quarto que ficou apaixonado
Travesseiro dependente e viciado em você

Não sou eu
Meu lençol te quer agora e não depois
Minha cama tem a medida certa pra nós dois

É que meu pente perguntou do seu cabelo
Ouvi reclamações do meu espelho
Querendo saber de você
Que dia ele vai te ver(...)
(Trecho da música de https://www.letras.mus.br/jorge-mateus/medida-certa/)
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1. No início do texto, há uma redução de formas linguísticas 
aceitáveis na fala, mas indesejáveis na escrita. Identifique o trecho 
em que pelo menos uma delas ocorre.

Oi, tô te ligando pra você passar aqui em casa (estou) Hoje 
à noite, se tiver desocupada (estiver) 
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2. Uma redução de palavras na fala como “refri”(de refrigerante), 
“moto”(de motocicleta) ou “Zé”(de José) e as também analisadas do 
texto são consideradas variações da linguagem formal ou coloquial? 
Explique.

Elas são consideradas como linguagem coloquial ou informal, pois não são 
convenções da escrita ortográfica vigente, são expressões comuns aos 
falantes apenas. 
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3. Reescreva uma passagem (ou mais) do texto em que um objeto 
assume uma atitude humana: 

É que meu pente perguntou do seu cabelo 

Ouvi reclamações do meu espelho 
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4. A palavra “pra” no texto está na linguagem formal ou 
coloquial? Qual a classe gramatical dessa palavra? 

Ela está na forma coloquial e é uma preposição. 
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5. O rapaz afirma que não é verdade que sente saudade. Podemos 
dizer que isso é verdade? Justifique a resposta.

Não é verdade, pois ele tenta esconder dando várias 
desculpas com os objetos da casa para justificar a razão de 
querer ver a pessoa. 
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6. QUESTÃO PARA CRIATIVIDADE ! Crie uma resposta para o texto 
dessa canção de forma breve. Aqui você dirá se vai ou não encontrá-
lo! 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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ATIVIDADE DE COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO – GÊNERO TEXTUAL: NOTÍCIA

                                                             Texto I

 1,5 milhão de cearenses vivem com até R$ 2,33/dia

       Em Fortaleza, 133.992 pessoas têm este perfil. Regionais V e VI concentram casos 
mais críticos na Capital

          A alegria de Francisca Íris, 38, tem cor amarelo-ovo e repousava no sofá ao relento 
quando O POVO encontrou com ela e “Coitada”, a cachorra, no Conjunto Palmeiras, em 
Fortaleza, ontem à tarde. Estar no rol de 1,5 milhão de cearenses cuja renda familiar 
mensal é inferior a R$ 70 por pessoa só permite o mínimo da subsistência. Faz a mulher 
e o companheiro Sebastião Morais da Silva, 48, o “Gil”, encontrarem no descarte alheio 
refeições para uma semana num saco encardido, povoado de moscas e cheio de sobras 
de gordura de carne bovina. Mas não tira o sorriso e a vontade de poesia dos dois. Ela já 
salvou da morte no lixo três buquês de flores. “Não queria que elas morressem”, explica 
Íris - a “Lôra”.
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               Apenas em Fortaleza, 133.992 “Lôras” e “Gils da Favela” tentam 
sobreviver com até R$ 2,33 por dia, segundo relatório do Instituto de Pesquisa e 
Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). Banheiro? Luxo. Colchão para dormir? A 
metade carcomida de um encontrado na rua. Sonhos? Milhares. A começar por 
trazer os dois filhos para debaixo do mesmo teto. Teto? Lona. “Mas eu gosto 
daqui. É uma comunidade boa; calma”, diz ela, referindo-se ao bairro da capital 
com o maior número de pessoas na extrema pobreza (ver quadro ao lado).

O índice de 17,8% de cearenses com este perfil é o terceiro maior do País, 
conforme o Ipece. Fica atrás apenas dos estados do Maranhão e Bahia. O de 
Fortaleza (5,46% da população) é o menor do Estado. Em números absolutos, 
porém, ocupa o topo do ranking por ser a mais populosa com seus 2,5 milhões de 
moradores.

                                                                                       Jornal O POVO, 06/11/2012.
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01. O principal problema retratado na notícia acima é

 

a) a falta de estrutura básica nas casas das pessoas mais carentes.

b) os recursos financeiros escassos de boa parte da população cearense.

c) o descaso do poder público com relação às reais necessidades da 
população.

d) a falta de políticas públicas para a criação de mais empregos e ampliação da 
renda.

e) o déficit de moradias dignas para a população, que tem de viver em lugares 
impróprios.

B
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02. Em “Mas eu gosto daqui. É uma comunidade boa; calma”, as 
aspas foram usadas para

 

a) fazer uma citação de um autor.

b) indicar a fala de um personagem.

c) indicar a fala de um entrevistado.

d) retratar uma situação verídica.

e) usar as palavras boa e calma com ironia.

C
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03. Em “Fortaleza, 133.992 “Lôras” e “Gils da Favela” tentam 
sobreviver...”, os nomes Lôras e Gils estão representando

 a) somente o casal que participou da entrevista do jornal O Povo.

b) todas as pessoas que vivem em situação de miséria no Conjunto 
Palmeiras.

c) os casais que moram debaixo de lonas e viadutos e estão 
desempregados.

d) as pessoas que fizeram parte dos depoimentos colhidos pelo jornal.

e) todas as pessoas que se enquadram neste nível de extrema pobreza.
 E
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04. “O de Fortaleza (5,46% da população) é o menor do Estado”.  Nessa 
oração, ocorreu um caso de referenciação por elipse (o termo referido 
ficou implícito). Sabendo disso, indique à qual a palavra o artigo “O” está 
se referindo.

 a) perfil

b) Ipece

c) índice

d) estado

e) ranking

C
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ANÁLISE LINGUÍSTICA / SEMIÓTICA

21



Neologismo

Beijo pouco, falo menos ainda.

Mas invento palavras

Que traduzem a ternura mais funda

E mais cotidiana.

Inventei, por exemplo, a verbo teadorar.

Intransitivo:

Teadoro, Teodora.

(BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: José Olympio, 1970)
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Derivação por Afixação

A partir de uma forma de base (palavra ou radical) é possível 
formar novas palavras acrescentando afixos. A este 
processo de formação de palavras chama-se derivação por 
afixação. 

Os afixos classificam-se como:

prefixos: se aparecem antes da forma de base

sufixos: se aparecem depois da forma de base
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Derivação por Prefixação

Se for acrescentado um afixo derivacional à esquerda de 
uma forma de base, dizemos que a palavra formada é uma palavra 
derivada por prefixação.

infeliz (in + feliz):  Derivação por prefixação, pois houve o acréscimo 
do prefixo in
incerto    (........................)
refazer  (........................)
antever  (.........................)
ex-amor (........................)
desleal  (.........................)
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Derivação por Sufixação

Se for acrescentado um afixo derivacional à direita de 
uma forma de base, dizemos que a palavra formada é 
uma palavra derivada por sufixação.

felizmente (feliz + mente): palavra derivada por sufixação 
porque acrescentou-se o sufixo mente

livremente (.......................)
lealdade (..........................)
raríssimo (........................)
autoria (..........................)
beleza (......................)

27



                    Sufixos que formam nomes de ação

-ada - caminhada                -ez(a) - sensatez, beleza
-ança - mudança                -ismo - civismo
-ância - abundância     -mento - casamento
-ção - emoção                 -são - compreensão
-dão - solidão                 -tude - amplitude
-ença - presença                 -ura - formatura
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             Sufixos que formam nomes de agente

-ário(a) - secretário

-eiro(a) - ferreiro

-ista - manobrista

-or - lutador

-nte - feirante
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Derivação por prefixação e sufixação

Se for acrescentado um afixo derivacional à esquerda e outro à 
direita de uma forma de base, dizemos que a palavra formada é 
uma palavra derivada por prefixação e por sufixação.

infelizmente (in + feliz + mente): acrescentou-se o prefixo in e 
o sufixo mente

deslealdade (.........................................)
desamoroso (.........................................)
desigualdade   (............................................)
incapacidade    (............................................)

30



                                       Derivação Parassintética

Consiste no acréscimo simultâneo de um prefixo e um sufixo ao radical, de 
modo a fazer com que a palavra não exista apenas com um ou com o 
outro. 
*Dá origem principalmente a verbos.

Ex.: abençoar – bênção
Ex.: amanhecer - manhã
Ex.: amaldiçoar – maldição
Ex.: enrijecer – rijo
Ex.: enlouquecer – louco
Ex.: entristecer – triste
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1. Empegando o sufixo –mente, substitua as expressões destacadas por 
uma só palavra, cujo sentido seja equivalente ao da expressão 
substituída.

a) Pouco a pouco, o poeta aprenderia a partir sem medo.

b) Sem dúvida alguma, a lua nova é mais alegre que a cheia.
 
c) Ele ganhou um novo quarto e a aurora, ao mesmo tempo.

d) Passou dez anos, sem interrupção, com a janela virada para o pátio.

e) O poeta, por exceção, prefere a lua nova.
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a) Lentamente, o poeta aprenderia a partir sem medo.

b) Indubitavelmente, a lua nova é mais alegre que a cheia.

c) Ele ganhou um novo quarto e a aurora, 

simultaneamente.

d) Passou dez anos, ininterruptamente, com a janela 

virada para o pátio.

e) O poeta, excepcionalmente, prefere a lua nova.
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2. Analise os enunciados linguísticos abaixo. O propósito é substituir o 
conjunto de expressões destacadas por uma palavra formada por 
prefixação. Observe, antes de tudo, o exemplo:

a) O professor lerá novamente as notas das avaliações.

O professor relerá as notas das avaliações.

b) É necessário fazer outra vez todas as correções.

c) Deixou os filhos mais novos sem proteção. 

d) Gostaria imensamente de tornar a ver os familiares que estão 

distantes. 

e) Algumas pessoas, dotadas de um comportamento despido de 

honestidade, foram severamente punidas.

f) Passagens debaixo da terra foram construídas, por medida de 

segurança.
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b) É necessário refazer todas as correções.

c) Deixou os filhos mais novos desprotegidos. 

d) Gostaria imensamente de rever os familiares que estão 

distantes. 

e) Algumas pessoas, dotadas de um 

comportamento desonesto, foram severamente punidas.

f) Passagens subterrâneas foram construídas, por medida de 

segurança
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3. Assinale a alternativa que melhor explica o que significa o processo de 
derivação das palavras:

a) Palavras derivadas formam-se apenas a partir da junção de prefixos e sufixos.

b) Palavras derivadas formam-se apenas a partir da junção de radicais de outras 

palavras.

c) Palavras derivadas formam-se a partir de duas ou mais palavras simples ou 

radicais, formando palavras compostas que possuem significado próprio.

d) Palavras derivadas são formam-se a partir de outras palavras da língua por 

meio da junção de prefixos e/ou sufixos ao radical das palavras primitivas.

e) Palavras derivadas são aquelas que se formam a partir da junção do radical à 

vogal temática.
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4. Observe as palavras a seguir:

DESFEITO – COTISTA – INFELIZ – SUBMETER – DIARIAMENTE – COBRADOR – LEITEIRO -  
BISAVÔ - IMPERFEITO

A. Reescreva todas as palavras que contenham prefixos

B . Reescreva todas as palavras que contenham  sufixos.

C. Escreva as palavras primitivas correspondentes  às palavras derivadas dos 
itens A e B. 
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5. Forme palavras derivadas a partir de:

a. Ferro -------------------------------------------------

b. Vidro--------------------------------------------------

c. Saco---------------------------------------------------

d. Porta--------------------------------------------------

e. Jardim------------------------------------------------

f. Rosa --------------------------------------------------

g. Casa---------------------------------------------------

h. Terra--------------------------------------------------

i. Pedra-------------------------------------------------

j. Carta   -----------------------------------------------
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6. A palavra orgulhoso é formada por derivação.

a) prefixal;
b) sufixal;
c) regressiva;
d) parassintética;
e) imprópria.
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 7. (Fuvest-SP) Assinalar a alternativa que registra a palavra que 
tem o sufixo formador de advérbio:

a) desesperança
b) pessimismo
c) empobrecimento
d) extremamente
e) sociedade

41



8. O substantivo LIMPEZA foi formado pelo processo de:

a) derivação prefixal.
b) derivação sufixal.
c) derivação parassintética.
d) composição por justaposição.
e) composição por aglutinação
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9. Identifique os prefixos usados nas seguintes palavras formadas por 
derivação prefixal.

a) desumano;
b) infeliz;
c) bicampeão;
d) suprassumo;
e) antebraço;
f) super-homem
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10.  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/

 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.  
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