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✓ Explanar como ocorre a formação das palavras;

✓ Explicar como ocorre o processo de formação das palavras e sua estruturas;

✓ Exercitar com algumas questões com o assunto explanado;
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Estudo sobre Lexicologia.



Estrutura e Formação de Palavras.

➢ Cada uma das palavras da língua portuguesa é formada por unidades menores
dotadas de significado específico; essas unidades são chamadas de ELEMENTOS
MÓRFICOS ou MORFEMAS.

➢ Embora utilizemos as palavras como um todo significativo, elas são formadas por
estruturas menores, com significados próprios. Além disso, existem diferentes
processos que contribuem para a formação das palavras.
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Neologismo.

➢ O neologismo corresponde à formação de novos termos ou expressões
da língua os quais surgem com o intuito de suprir lacunas momentâneas ou
permanentes acerca de um novo conceito.

➢ Uma vez que a língua é algo mutável, ou seja, está em constante
transformação, os neologismos corroboram a necessidade de criação de
novas palavras pelos falantes da língua; enquanto outras, por sua vez,
caem em desuso, como é o caso dos arcaísmos.
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Formação do Neologismo.

➢ Os neologismos são novas unidade lexicais, criados por meio dos processos de
formação de palavras tais como: justaposição, aglutinação, prefixação, sufixação,
dentre outros. Dependendo do tempo em que o neologismo se torna usual, por
exemplo, eles são classificados em: momentâneo, transitório ou permanente.

Tipos de Neologismo.

➢ Semântico: palavra que já existe no léxico e adquire um novo significado, por exemplo:
Estou a fim do Eduardo (estou interessada).

➢ Lexical: designa a criação de uma nova palavra, por exemplo, “internetês” (linguagem da
internet).

➢ Sintático: construção sintática que adquire um significado específico, por exemplo: Ele
me deu um bolo. (não apareceu ao encontro)
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Neologismo

Beijo pouco, falo menos ainda.
Mas invento palavras

Que traduzem a ternura mais funda
E mais cotidiana.

Inventei, por exemplo, o verbo teadorar.
Intransitivo:

Teadoro, Teodora.

Manuel Bandeira intitulado “Neologismo” (1948):
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Estrangeirismo.

➢ Estrangeirismo ou neologismo estrangeiro, corresponde a um vício
de linguagem que inclui palavras de outro idioma. Em alguns casos, a
palavra é "aportuguesada" (adaptar para a língua portuguesa), por
exemplo, a palavra futebol é uma adaptação do termo inglês "football".

➢ Termos bastante comuns nas:
- ciências (neologismo científico)
- literatura (neologismo literário),
- música (caetanear, djavanear),
- mídia, internet (chat, vc, blz, xau, bejo, etc.), dentre outros.

8



SIGLAS.

- As siglas são formadas pela combinação das letras iniciais de uma sequência
de palavras que constitui um nome.

Ex. IBGE

Ex. IPTU

Ex. ONU

Ex. CEP

Ex. MEC

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

(Imposto Predial, Territorial e Urbano)

(Organização das Nações Unidas)

(Código de Endereçamento Postal)

(Ministério de Educação e Cultura)
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CUIDADO!!!

-Não podemos confundir abreviação com sigla.

ABREVIAÇÃO: Abreviatura é a representação de uma palavra através de
suas sílabas (geralmente iniciais) ou de letras.

Vejamos alguns exemplos:
Gram. - Gramática
m – metro
num. – numeral
núm. – número
gên. – gênero
a. C. – antes de Cristo
apto. – apartamento
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GÍRIAS.

- É um fenômeno de linguagem especial que consiste no uso de uma palavra
não convencional para designar outras palavras formais da língua.

- Pode ser empregada no intuito de fazer segredo, humor ou distinguir o
grupo que a adota dos demais, muitas vezes criando um jargão próprio.

Ex. Cara louco

- como uma expressão idiomática, é uma palavra que se caracteriza por não
permitir a identificação do seu significado através de seu sentido literal.

maluco doido
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Gírias Significados

13 Azarado

24 Homossexual – relacionado ao jogo do bicho

171 Estelionatário

Abraçar
jacaré

Dar-se mal, encontrar-se em situação ruim

Azaração Paquera

Balada Festa

babado Fofoca - novidade
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Bons 
Estudos!


