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   Processo de Formação de Palavras
As palavras podem ser formadas por dois processos: composição e derivação
 
• Composição por justaposição – não há perda de fonemas na junção de dois ou mais 

radicais.
Ex: pé-de-moleque ( pé + de + moleque)
      girassol ( gira + sol) - *O “s” foi duplicado por razões fonéticas

• Composição por aglutinação – há perda de fonema na junção de dois ou mais radicais.
Ex: vinagre – vinho + acre
      aguardente – água + ardente
      planalto – plano + alto
      boquiaberto – boca + aberta
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Derivação
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1- Derivação Prefixal – cria-se uma palavra derivada a partir de um 
prefixo.

Ex: des + leal = desleal
      a + normal = anormal
     hiper + tensão = hipertensão

2- Derivação Sufixal – cria-se uma palavra derivada a partir de um sufixo.
Ex: ladro + agem = ladroagem
      boi + ada  + boiada
      chuv + iscar = chuviscar



3- Derivação Parassintética – cria-se uma palavra derivada por meio do acréscimo 

simultâneo de um prefixo e de um sufixo.
Ex: adoçar ,  anoitecer,   envelhecer,   ajoelhar

Atenção!!

Se retiramos um dos morfemas (prefixo ou sufixo) e a palavra apresentar significado, 

teremos derivação prefixal e sufixal. 

Ex: deslealdade
      desmoralizar
      infelizmente                     
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4- 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

5- Derivação Imprópria – A palavra, dependendo do contexto, muda de 
classe gramatical sem alteração em sua forma.

9



    Língua
   Gosto de sentir a minha língua roçar 

A língua de Luís de Camões  
   Gosto de ser e de estar 

E quero me dedicar 
A criar confusões de prosódias 
E uma profusão de paródias 
Que encurtem dores 
E furtem cores como camaleões 
Gosto do Pessoa na pessoa 
Da rosa no Rosa 
E sei que a poesia está para a prosa 
Assim como o amor está para a amizade 
E quem há de negar que esta lhe é superior 
E deixa os portugais morrerem à míngua 
"Minha pátria é minha língua" 
Fala mangueira! 
                                   Caetano Veloso
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http://www.youtube.com/watch?v=n2KttEYpURI
http://www.youtube.com/watch?v=n2KttEYpURI


GRAMÁTICAFERNANDO 
SANTOS

FORMAÇÃO DAS 
PALAVRAS

12.06.2020



     O ex-jogador Leão tornou-se técnico.

12



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



Hibridismo
Trata-se de vocábulos, cujos morfemas são de língua diferentes.
Ex: sambódromo – samba (port.) + dromo (grego)
    
       
Alcaloide – Álcali (árabe) + óide (grego)
Alcoômetro – Álcool (árabe) + metro (grego)
Autoclave – Auto (grego) + clave (latim)
Bicicleta – Bi (latim) + ciclo (grego) + eta (-ette, francês)
Burocracia – Buro (francês) + cracia (grego)
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
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1.O mesmo processo de formação da palavra "feminismo” é observado 
em:

a) envelhecer
b) envergonhados
c) desapontado
d) cruelmente
e) infraestrutura D
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2. (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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3. (UF-Uberlândia)
Em qual dos itens abaixo está presente um caso de derivação 
parassintética:

a) operaçãozinha
b) conversinha
c) principalmente
d) assustadora
e) obrigadinho D
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4. 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/

a) 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.  

CABEL
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5. Em: "... é um instinto inelutável, uma força espontânea...", 
classifique o processo de formação da palavra INELUTÁVEL:

a. derivação prefixal.
b. composição por justaposição
c. derivação regressiva.
d. derivação parassintética.
e. composição por aglutinação D
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6. Identifique os prefixos usados nas seguintes palavras formadas 
por derivação prefixal.

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

DES 
IN 
BI 
SUPRA  
ANTE  
SUPER
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7. A palavra orgulhoso é formada por derivação.

a) prefixal;
b) sufixal;
c) regressiva;
d) parassintética;
e) imprópria.

B
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8. (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 D
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1. Qual o processo de formação da 
palavra PERNILONGO?

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

E
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2. O vocábulo desemprego provém do verbo desempregar. O item 
abaixo em que ocorre a mesma relação é:

a) água provém de aguar.
b) areia provém de arear.
c) terra provém de aterrar.
d) luta provém de lutar.
e) mesa provém de mesar D
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3. A palavra “arco-íris” é formada pelo processo de composição 
por justaposição, assim como:

a) sapateiro.
b) minúscula.
c) simplicidade.
d) girassol.
e) superfaturar. D
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