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Processos de Formação de Palavras  
 
1) (FGV-2001) Assinale a alternativa em que se observe o mesmo processo de formação de 
palavras que ocorre em empobrecer.  
 
a) Apogeu.  
b) Apelar.  
c) Circular.  
d) Crucifixo. 
e) Apedrejar 
 
2) (Fuvest-2001)  
 
Só os roçados da morte  
compensam aqui cultivar, 
 e cultivá-los é fácil:  
simples questão de plantar;  
não se precisa de limpa, 
 de adubar nem de regar;  
as estiagens e as pragas  
fazem-nos mais prosperar;  
e dão lucro imediato;  
nem é preciso esperar  
pela colheita: recebe-se 
 na hora mesma de semear.  
(João Cabral de Melo Neto, Morte e vida severina) 
 
 O mesmo processo de formação da palavra sublinhada em “não se precisa de limpa” ocorre em:  
 
a) “no mesmo ventre crescido”. 
b) “iguais em tudo e na sina”. 
c) “jamais o cruzei a nado”.  
d)“na minha longa descida”. 
e)“todo o velho contagia”. 
 
3) (UFC-2002)  
 
Sobre o trecho “As próprias plantas venenosas são úteis: a ciência faz do veneno mais violento 
um meio destruidor de moléstias, regenerador da saúde, conservador da vida.”,  
é correto afirmar que:  
 
I. O período é composto por duas orações.  
II. Há somente três palavras formadas por sufixação.  
III A acentuação gráfica das palavras grifadas se justifica pela mesma regra.  
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a) apenas I é correta.  
b) apenas II é correta.  
c) apenas I e II são corretas.  
d) apenas I e III são corretas.  
e) apenas II e III são corretas. 
 
4) (UNIFESP-2004) Leia a seguir um trecho de um bate-papo pela internet, retirado de uma das 
“salas” do UOL. 
 
(04:01:51) LOIRA fala para E.F.S-MSN: NAO QUERO PAPO 
CONTIGO PQ VC PIZOU NA BOLA 
(04:01:55) Alex entra na sala... 
(04:02:02) Alex fala para Todos: Alguém quer teclar? 
(04:02:04) A T I R A D O R fala para AG@SSI: QUEM E VC 
(04:02:39) LOIRA fala para nois(Mô, Lê e Ti): APARENCIA 
NAO EMPORTA 
(04:02:43) A T I R A D O R fala para LOIRA: eai princesa ta 
afim de tc 
(04:02:56) LOIRA fala para AG@SSI: OI QTOS ANOS 
 
Sobre a escrita no bate-papo, são feitas as quatro afirmações seguintes: 
 
I. As palavras teclar e tc são formadas, respectivamente, por sufixação e redução. 
II. Estão incorretamente grafadas as palavras pizou e emporta. 
III. A pontuação está incorreta nas frases de Loira, Alex e Atirador. 
                      IV Alex e Atirador apresentam erros na acentuação de palavras. 
 
Está correto apenas o que se afirma em 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
E) III e IV 
 
5) (Unifor-2003) A série em que todas as palavras têm o mesmo radical é: 
 
a) idoso - idôneo - ídolo 
b) doméstico - domicílio - domesticar 
c) popular - pluvioso - público 
d) senil - semelhante – senhor 
e) rural-rústico-roçado 
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GABARITO: 
 
1) A 
2) C 
3) D 
4) A 
5) B 

 


