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ESTRUTURA E FORMAÇÃO DE PALAVRAS 
 
 
 
 



“Morfema é a menor unidade portadora de sentido de 
uma palavra.” (Cereja & Cochar) 
 

➢ radical (lexema ou semantema) – “É o morfema que 
informa sobre o sentido básico da palavra.” (Cereja & 
Cochar) 

 

Exs.: pedac - inh – o                  pequen - o 
 
        Palavras que se originam de um mesmo radical são 
chamadas palavras cognatas (ou famílias etimológicas). 
 
Exs.: ferro, ferreiro, ferragem; agrário, agricultor, agrícola 



➢ afixos: são elementos mórficos colocados antes ou 
depois dos radicais para formar palavras novas.  
Podem ser de dois tipos: 

 
a) prefixos: quando vêm antes do radical. 
 
Exs.: a – céfalo; in – feliz 
 
b) sufixos: quando vêm depois do radical. 
 
Exs.: feliz – mente; aren - oso 
 



➢ vogal temática – “É a vogal que vem logo após o 
radical e, no caso dos verbos, indica as conjugações.” 
(Sacconi) 

 

• -a – 1ª conjugação (amar) 
 

• -e – 2ª conjugação (vender) 
 

• -i – 3ª conjugação (produzir) 
 
 
 



Em nomes, há três vogais temáticas: 
 

• -a – cas a, folh a 
 

• -e – dent e, pel e 
 

• -o – med o, carr o 
 
 
(Cereja & Cochar) 
 
 



Atenção! 
 
 
“São chamadas de atemáticas as palavras oxítonas 
terminadas em a, e, i, o, u, como alvará, candomblé, 
avó, tupi, urubu, e as palavras terminadas em 
consoantes, como feliz, mulher, flor, que recuperam a 
vogal temática no plural: felizes, mulheres, flores.”  
 
(Cereja & Cochar) 
 
 



➢ tema – É o radical acrescido da vogal temática.  
 
Exs.: canta, vende, parti. (Sacconi) 
 
 
➢ desinências: são os elementos mórficos que se 

apõem ao radical para assinalar flexões gramaticais. 
 

• desinências nominais: indicam o gênero e o número 
dos nomes. 

 
 



Ex.: garot a s 
 

garot- radical 
 

a- desinência nominal (gênero) 
 
s- desinência nominal (número) 
 
 
 
 



“A vogal átona final -a só será desinência de gênero 
quando opuser o masculino ao feminino:               
moço x moça, gato x gata, gordo x gorda, belo x 
bela.”  (Sacconi) 
 
Atenção! 
 
cama, leve e rosto – vogais átonas finais não opõem 
masculino ao feminino. São vogais temáticas nominais. 
 
 
 



• desinências verbais: indicam, nos verbos, o tempo e 
o modo (desinências modo-temporais), a pessoa e o 
número (desinências número-pessoais). 

 

Ex.: cantávamos 
 

cant- radical 
 

a- vogal temática  
 
va- desinência verbal (tempo e modo) 
 
mos- desinência verbal (número e pessoa) 



➢ vogais e consoantes de ligação: são elementos sem 
caráter significativo (não são, pois, morfemas) que 
permitem a ligação entre dois morfemas, facilitando a 
pronúncia. 

 
Exs.:  
 
gasômetro, cafeicultura (vogais de ligação) 
 
paulada, mamadeira, chaleira (consoantes de ligação) 
 
 



FORMAÇÃO DE PALAVRAS 
 

DERIVAÇÃO 
 
➢ Prefixal: por meio de um prefixo. 
 
Ex.: infeliz 
 
➢ Sufixal: por meio de um sufixo. 
 
Ex.: lealdade 
 



➢ Parassintética: quando há ao mesmo tempo 
acréscimo de prefixo e sufixo à palavra primitiva. 

 
Ex.: engarrafar 
 
➢ Prefixal e sufixal: por meio de prefixo e sufixo. 
 
Ex.: deslealdade 
 
 
 



➢ Regressiva: a palavra nova (derivada) é obtida pela 
redução da palavra primitiva. 

 
Ex.: barraco (derivação regressiva de barracão) 
 
➢ Imprópria: a palavra nova (derivada) não sofre 

mudanças de forma, já que de sua composição não 
fazem parte afixos.  Ela é obtida pela alteração da 
classe gramatical da palavra primitiva: 

 
Ex.: o porquê (substantivo derivado da conjunção porque) 
 



COMPOSIÇÃO 
 

➢ Justaposição: quando não há perda ou acréscimo de 
fonemas nos elementos que compõem a palavra.  A 
acentuação de cada um é mantida.   

 

Exs.: couve-flor, passaporte 
 

➢ Aglutinação: quando há alteração fonética em um dos 
elementos.  Jamais haverá hífen.  É comum o 
aparecimento da vogal de ligação i. 

 

Exs.: planalto, alvinegro 



OUTROS PROCESSOS 
 
➢ Abreviação: é a redução da palavra até o limite em 

que a compreensão não fique prejudicada. 
 
Exs.: foto, Fla 
 
➢ Hibridismo: união de elementos provenientes de 

línguas diferentes. 
 
Exs.: sociologia (latim e grego), burocracia (francês e 
grego) 



➢ Onomatopeia – “É a palavra que procura reproduzir 
aproximadamente certos sons ou ruídos.” (Sacconi) 

 
Exs.: reco-reco, cochichar, pumba! 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÕES OBJETIVAS 

1) A palavra “ajuda” é formada por derivação 
 
a) regressiva. 
b) prefixal e sufixal. 
c) parassintética. 
d) sufixal. 
e) imprópria. 
 

 



2) Sobre o processo de formação da palavra “compor”, é 
correto afirmar que houve 

 
a) prefixação. 
b) sufixação. 
c) aglutinação. 
d) justaposição. 
e) parassíntese. 
 

 

 



3) A palavra “empalidecer” é formada por 
 
a) prefixação. 
b) parassíntese. 
c) sufixação. 
d) aglutinação. 
e) justaposição. 
 

 

 



4) Em “bebedouro”, há um processo de formação de 
palavras denominado 

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

 

 



5) A palavra “castigo” é formada por derivação 
 
a) regressiva. 
b) prefixal e sufixal. 
c) parassintética. 
d) sufixal. 
e) imprópria. 
 

 

 



6) A palavra “embarcar” é formada por 
 
a) prefixação. 
b) parassíntese. 
c) sufixação. 
d) aglutinação. 
e) justaposição. 
 

 

 



7) A palavra “maldade” é formada por 
 
a) prefixação. 
b) sufixação. 
c) aglutinação. 
d) justaposição. 
e) parassíntese. 
 

 

 



8) A palavra “enriquecer” é formada por 
 
a) prefixação. 
b) sufixação. 
c) aglutinação. 
d) parassíntese. 
e) justaposição. 
 

 

 



9) A palavra “fala” é formada por derivação 
 
a) prefixal e sufixal. 
b) regressiva. 
c) parassintética. 
d) sufixal. 
e) imprópria. 
 

 

 



10) A palavra “maquinaria” é formada por derivação 
 
a) regressiva. 
b) prefixal e sufixal. 
c) parassintética. 
d) sufixal. 
e) imprópria. 
 

 

 



11) A palavra “televisão” é formada por 
 
a) hibridismo. 
b) prefixação. 
c) sufixação. 
d) justaposição. 
e) aglutinação. 
 

 

 



12) Em “festa surpresa”, há 
 
a) derivação imprópria. 
b) prefixação. 
c) sufixação. 
d) justaposição. 
e) aglutinação. 
 

 

 



13) A palavra “choro” é formada por derivação 
 
a) regressiva. 
b) prefixal e sufixal. 
c) parassintética. 
d) sufixal. 
e) imprópria. 
 

 

 



14) A palavra “beliscar” é formada por 
 
a) prefixação. 
b) aglutinação. 
c) sufixação. 
d) justaposição. 
e) parassíntese. 
 

 

 



15) A palavra “abalo” é formada por derivação 
 
a) prefixal e sufixal. 
b) regressiva. 
c) parassintética. 
d) sufixal. 
e) imprópria. 
 

 

 



16) A palavra “ajoelhar” é formada por 
 
a) parassíntese. 
b) prefixação. 
c) sufixação. 
d) aglutinação. 
e) justaposição. 
 

 

 



17) A palavra “pesca” é formada por derivação 
 
a) prefixal e sufixal. 
b) parassintética. 
c) sufixal. 
d) regressiva. 
e) imprópria. 
 

 

 



18) A palavra “ultravioleta” é formada por 
 
a) sufixação. 
b) aglutinação. 
c) prefixação. 
d) justaposição. 
e) parassíntese. 
 

 

 



19) A palavra “combate” é formada por derivação 
 
a) prefixal e sufixal. 
b) parassintética. 
c) sufixal. 
d) imprópria. 
e) regressiva. 
 

 

 



20) A palavra “monocultura” é formada por 
 
a) prefixação. 
b) sufixação. 
c) aglutinação. 
d) justaposição. 
e) hibridismo. 
 

 

 



21) A palavra “alistar” é formada por 
 
a) prefixação. 
b) sufixação. 
c) aglutinação. 
d) parassíntese. 
e) justaposição. 
 

 

 



22) A palavra “alcoômetro” é formada por 
 
a) prefixação. 
b) sufixação. 
c) aglutinação. 
d) hibridismo. 
e) justaposição. 
 

 

 



23) A palavra “quintessência” é formada por 
 
a) prefixação. 
b) sufixação. 
c) aglutinação. 
d) hibridismo. 
e) justaposição. 
 

 

 



24) A palavra “submarino” é formada por 
 
a) prefixação. 
b) sufixação. 
c) aglutinação. 
d) justaposição. 
e) parassíntese. 
 

 

 



25) “...as primeiras vítimas dos autoritários costumam ser 
os livros...”. 

 
Nesse contexto, o vocábulo em destaque muda de classe 
e passa a designar, como substantivo, as pessoas que 
são autoritárias. Trata-se da chamada derivação 
imprópria, que também se observa em: 
 
(A) Aguardamos sua visita para apresentar-nos as fotos.  
(B) Comentamos esses acontecimentos durante o jantar. 
(C) Muitos se surpreenderam com o ataque.  
(D) Para o escritor, a língua é a pátria. 



26) Em “balir”, há 
 
a) prefixação. 
b) sufixação. 
c) aglutinação. 
d) onomatopeia. 
e) justaposição. 
 

 

 



27) A palavra “descampado” é formada por 
 
a) parassíntese. 
b) prefixação. 
c) sufixação. 
d) aglutinação. 
e) justaposição. 
 

 

 



28) A palavra “ataque” é formada por derivação 
 
a) prefixal e sufixal. 
b) parassintética. 
c) regressiva. 
d) sufixal. 
e) imprópria. 
 

 

 



29) Em “avizinhar”, o prefixo possui valor de 
 
a) afastamento. 
b) separação. 
c) privação. 
d) aproximação. 
e) duplicidade. 
 

 



30) As palavras multicultural e pluriétnico são formadas 
com elementos de composição (multa(i)- e pluri-) que 
possuem o mesmo valor semântico.  

  
Também se verifica esse fato nas palavras:  
  
(A) percorrer e diáspora  
(B) eufonia e emigração  
(C) endoscopia e progresso  
(D) dissidente e prólogo  
 



31) Em qual opção há prefixo sem valor de negação? 
 
a) declínio.  
b) desarmonia. 
c) indelével. 
d) ininteligível.  
 

 

 



32) “Agora ele emerge em nós na forma da consciência 
reflexa e da amorização.” – 3º parágrafo. A palavra 
destacada é criação do autor. É, porém, neologismo 
de fácil compreensão, pois ao radical – de significado 
amplamente conhecido – acrescentaram-se dois 
sufixos bem usuais.  
 

Quanto ao significado dos elementos mórficos em 
destaque, há INCORREÇÃO em: 

 

(A) antropogênese: geração, formação 
(B) cosmólogo: que conduz, comanda 
(C) auto-organização: próprio, de si mesmo 
(D) eletromagnética: relativa à eletricidade 



33) Na formação das palavras, usou-se prefixo com valor 
de negação em: 

 
(A) ingerir.  
(B) enterrar.  
(C) infixo.  
(D) insolar.  
(E) imberbe. 
 
 
 
 



34) Uma das opções abaixo possui uma palavra cujo 
radical remete à cor azul. Assinale-a: 

 
(A) epiderme.  
(B) cinética.  
(C) clorofila  
(D) cianose  
(E) disfasia  
 
 
 



35) Em “Assassinato de uma mulher pelo marido.”, temos 
especificamente a definição de um 

 
(A) homicídio.  
(B) parricídio. 
(C) fratricídio. 
(D) mariticídio. 
(E) uxoricídio. 
 
 
 
 



36) Em “cardíaco”, há um radical que remete ao “coração”. 
Isso também ocorre em:  

 
(A) androfobia 
(B) antomania 
(C) decorar  
(D) estomatite  
 
 
 
 
 



37)  
Experiência pela qual uma pessoa se identifica com outra, 
tendendo a compreender o que ela pensa e a sentir o que 
ela sente, ainda que nenhum dos dois o expressem de 
modo explícito ou objetivo. (Caldas Aulete) 
 

A definição acima remete ao vocábulo 
 

(A) simpatia.  
(B) apatia.  
(C) neuropatia.  
(D) empatia. 
 



38) O vocábulo “arvoredo” é formado por 
 
(A) derivação prefixal. 
(B) derivação sufixal. 
(C) derivação regressiva. 
(D) derivação prefixal e sufixal. 
(E) derivação parassintética. 
 
 
 
 



39) (CESPE / BASA) As palavras “intransferível”, 
“inquestionadamente” e “indivíduos” possuem em sua 
estrutura elementos que indicam negação. (     )  

 
40) As palavras “asterisco”, “astronomia”, “estelar” e 

“estelífero” remetem à palavra “estrela”. (     ) 
 


