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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
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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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LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
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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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Derivação Regressiva – Por meio da derivação regressiva cria-se 
substantivo deverbal, ou seja, derivados de verbos.

Ex: vender – (a) venda
      atacar  - (e) ataque
      lutar –   (a) luta
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Derivação Imprópria – A palavra, dependendo do contexto, muda de 
classe gramatical sem alteração em sua forma.

Ex.: O jantar está pronto.   (o verbo tornou-se substantivo)

Ex.: O ex-jogador Leão agora é técnico.( o substantivo simples tornou-se 
próprio)

Ex.: Comprei uma blusa rosa. (o substantivo tornou-se adjetivo)

26



Onomatopeia - Formação de uma palavra a partir da reprodução 
aproximada, com os recursos de que a língua dispõe, de um som natural 
a ela associado.
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Abreviação – É a forma reduzida da palavra até um certo limite sem que 
não haja prejuízo ao entendimento. 

Exemplos:
Moto – motocicleta
Micro – microcomputador
Fone – telefone
Foto – fotografia
Pneu – pneumático
Cine – cinema
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Obs.:  Abreviatura é a representação de uma palavra através 
de suas sílabas (geralmente iniciais) ou de letras.

Exemplos:

Gram. - Gramática
m – metro
adj. – adjetivo
num. – numeral
núm. – número
gên. – gênero
pess. – pessoa
a. C. – antes de Cristo
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Sigla - é o conjunto das letras ou sílabas 
iniciais de um nome formado por diversas 
palavras.

CEP – Código de Endereçamento Postal
ONU – Organização das Nações Unidas
ONG – Organização Não Governamental
MEC – Ministério da Educação e Cultura
CEF – Caixa Econômica Federal
BB – Banco do Brasil
INSS – Instituto Nacional da Seguridade 
Social
IOF – Imposto sobre Operações Financeiras
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1. Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta.

I. A derivação imprópria ocorre quando uma palavra, pertencente a uma 
determinada classe, é utilizada como se fosse de outra classe gramatical.
II. O coelho verde saiu correndo. - apresenta uma derivação imprópria.
III. O amanhecer de ontem foi magnífico. - apresenta uma derivação 
imprópria.

a) Apenas I é correta.
b) Apenas II é correta.
c) Apenas I e II estão corretas.
d) Apenas I e III estão corretas.
e) Todas as alternativas estão corretas. D
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 2. Identifique a palavra primitiva das seguintes palavras formadas 
por derivação regressiva.

a) dispensa
b) perda
c) caça
d) combate
e) capina
f) venda
g) saque
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