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 Processos de Formação de Palavras 
 

1. A palavra incorruptível é formada pelo seguinte processo: 
a) derivação prefixal. 
b) derivação parassintética. 
c) derivação sufixal. 
d) derivação prefixal e sufixal. 
e) aglutinação. 

 

 

2. Inúmeros, ilícita, impropriedade têm em comum: 

a) o prefixo negativo; 

b) a classe gramatical; 

c) o gênero; 

d) o número; 

e) a forma gráfica; 

 

 

3. Fertilização se relaciona a fertilizar como: 

a) feliz a infeliz; 

b) casamento a casar; 

c) fértil a fertilidade; 

d) tribo a índios; 

e) contente a contentamento; 

 

 

4. Pedestres, como sabemos, são os que andam a pé; o vocábulo abaixo que não pertence à 

mesma família de palavras é: 

a) pedestal; 

b) pedicure; 

c) pedal; 

d) pedalinho; 

e) pedante; 

 

 

5. Assim como engrandecimento, derivado de engrandecer, outros verbos possuem substantivos 
derivados de verbos com o sufixo – mento; o item em que todos os verbos citados possuem 
substantivos desse tipo é: 

a) esmagar – coroar – desenvolver; 

b) descobrir – prover – entregar; 
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c) receber – pagar – publicar; 

d) preparar – envolver – reter;  

e) deslocar – colocar – alocar; 

 

 

6. A relação entre verbo e substantivo INADEQUADA é: 
a) pretender – pretensão; 
b) adquirir – aquisição; 
c) agredir – agressão; 
d) perder – perdida; 
e) recusar – recusa. 

 
 
7. Palavra que NÃO é formada por derivação sufixal é: 

a) compadrismo;     
b) camaradagem;   
c) nacional;    
d) aproximação;             
e) vantagens. 

 
 
8. Agrário se refere a campo; o vocábulo abaixo em que esse radical tem significado diferente é: 

a) agricultor;     
b) agridoce;     
c) agrimensor;     
d) agreste;     
e) agrícola. 

 
 
9. A alternativa que mostra adjetivo e substantivo cognato (da mesma família de palavras) de 
forma correta é: 

a) frágil / fragilidade; 
b) pureza / apuro; 
c) constante / continuidade; 
d) permanente / pertences; 
e) predador / pedra. 

 
 
10. Os vocábulos “apagão” e “caladão”, presentes no texto, aparecem grafados entre aspas 
porque são: 

a) termos de cunho popular; 
b) neologismos; 
c) vocábulos que perderam velhos sentidos; 
d) de presença comum na mídia; 
e) referentes a acontecimentos recentes. 
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11. O vocábulo abaixo cujo prefixo apresenta o mesmo valor semântico do prefixo presente no 
vocábulo erradicar é: 

a) discriminação;     
b) admissão;     
c) incapacidade;     
d) redistribuição;     
e) exportar. 
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 Gabarito 
 

1. D 
2. A 
3. B 
4. E 
5. A 
6. D 
7. E 
8. B 
9. A 
10. B 
11. E 


