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 Exercícios: Estrutura de Formação de Palavras 
 
A questão racial parece um desafio do presente, mas trata-se de algo que existe desde há muito 
tempo. Modifica-se ao acaso das situações, das formas de sociabilidade e dos jogos das forças 
sociais, mas reitera-se continuamente, modificada, mas persistente. Esse é o enigma com o qual 
se defrontam uns e outros, intolerantes e tolerantes, discriminados e preconceituosos, segregados 
e arrogantes, subordinados e dominantes, em todo o mundo. Mais do que tudo isso, a questão 
racial revela, de forma particularmente evidente, nuançada e estridente, como funciona a fábrica 
da sociedade, compreendendo identidade e alteridade, diversidade e desigualdade, cooperação e 
hierarquização, dominação e alienação. 

Octavio Ianni. Dialética das relações sociais. 
Estudos avançados, n. 50, 2004. 

 
1. As palavras do texto cujos prefixos traduzem, respectivamente, ideia de anterioridade e 
contiguidade são: 

a) “persistente” e “alteridade”. 
b) “discriminados” e “hierarquização”. 
c) “preconceituosos” e “cooperação”. 
d) “subordinados” e “diversidade”. 
e) “identidade” e “segregados”. 

 
 
2. (FUVEST 2011 – 2ª Fase - Questão 1) Examine esta propaganda de uma empresa de 
certificação digital (mecanismo de segurança que garante autenticidade, confidenciabilidade e 
integridade às informações eletrônicas). 

 
Folha de S. Paulo, 16/03/2010. Adaptado. 
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a) Aponte a relação de sentido que existe entre a mensagem verbal e a imagem. 
b) Forme uma frase correta e coerente com base em um verbo derivado da palavra “burocracia”. 
c) “Estar com os dias contados” é uma das dezenas de locuções formadas a partir do substantivo 
“dia”. Crie uma frase em que apareça uma dessas locuções (sem repetir, é claro, a locução 
utilizada na propaganda acima). 
 
 
 
TEXTO I 

Mau humor crônico é doença e exige tratamento 
 
 Mau humor pode ser doença – e grave! Um transtorno mental que se manifesta por meio 
de uma rabugice que parece eterna. Lembra muito o estado de espírito do Hardy Har Har, a hiena 
de desenho animado famosa por viver resmungando “Oh dia, oh céu, oh vida, oh azar”. 
 Distimia é o nome dessa doença. Reconhecida pela medicina nos anos 80, é uma forma 
crônica de depressão, com sintomas mais leves. “Enquanto a pessoa com depressão grave fica 
paralisada, quem tem distimia continua tocando a vida, mas está sempre reclamando”, diz o 
psiquiatra Márcio Bernik, coordenador do Ambulatório de Ansiedade do Hospital das Clínicas 
(HC). 
 O distímico só enxerga o lado negativo do mundo e não sente prazer em nada. A diferença 
entre ele e o resto dos mal-humorados é que os últimos reclamam de um problema, mas param 
diante da resolução. O distímico reclama até se ganha na loteria. 
“Não fica feliz, porque começa a pensar em coisas negativas, como ser alvo de assalto ou de 
seqüestro”, diz o psiquiatra Antônio Egídio Nardi, professor da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. (...) 
 E, se o mau humor patológico tem remédio, o mau humor “natural” também. Vários fatores 
interferem no humor. O cheiro, por exemplo, que é capaz de abrir o sorriso no rosto de um 
trombudo. E mais: ao contrário do que se pensa, o humor melhora com a idade!  

(KLINGER, Karina. Folha on-line – www.folha.com.br, 15/07/2004.) 
 
 
3. (UFRJ 2007 - Questão 1) O texto apresenta como tema central um transtorno causado pelo 
mau funcionamento do timo (glândula relacionada ao controle da afetividade e da emoção). 
a) Identifique a palavra que, por meio do uso de prefixo e sufixo, nomeia o portador desse 
transtorno. 
b) Diferencie o referido transtorno de uma outra categoria psicológica relativa ao humor 
apresentada no texto, apontando a principal característica de cada uma delas. 
 
 
TEXTO III 
 
Vila dos Confins 
Não há bicho mais velhaco do que urubu roceiro, morador em zona de criação, mal-acostumado 
pelo daninho vício de comer umbigo de bezerro recém-parido. 
 
Lá está o peste, de plantão. Refestelado1 que só ele, no galho alto do pé de angico esquecido no 
meio do pasto. Passa homem, passa mulher e menino, passa boi, cavaleiro passa. A gente dobra 
o corpo, deita mão em pedra. O urubu raciocina: mede o mal-inclinado do passante, calcula o 
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tamanho e o peso da pedra, adivinha até aonde pode chegar aquele meio quilo de maldade. 
Pensa, pensa e repensa ligeiro, e continua pousado do mesmíssimo jeito. A cabo-verde alça vôo, 
zunindo, e vai bater no tronco do pé de angico, dois metros abaixo do alvo: beleza de tinido faz a 
pedrada, que o pau é seco, rijo, ocado pelo fogo – por isso mesmo sonoroso também. Há tipos 
que respondem com fedorento arroto de desprezo. Outros, porém, mal abrem o bico em um 
bocejo de pouco caso e repegam no cochilo: soneca matreira, que estão mas é de olho fechado 
de mentira, tomando nota de tudo quanto acontece de importante pela redondeza. A gente grita, 
xinga, sapateia, se desespera e  berra os mais feios palavrões. Que o quê! Urubu nem cheirou 
nem fedeu. E continua quentando sol,vigiando a vaca chegadinha no amojo2 que, mais hora 
menos hora, solta a cria ainda boba do susto no rapado jaraguá3 do pastinho-de-bezerro. 
 
O fazendeiro busca em casa a fogo-central e volta ao pasto, disposto a acabar com a maldita 
assombração. Do alto do pau, o urubu pombeia4 a providência. E, quando o enjerizado aponta na 
porteira do curral, longe ainda, mas de espingarda na mão, o urubu galeia5 as juntas das pernas 
engomadas de piche, estica as asas de picumã, e demuda de pouso. Comigo não, violão! De pau-
de-fogo não não, Seu Bastião! 
 
Vai-se embora o negro-preto, voando barulhento que nem máquina de trem de ferro subindo 
ladeira custosa, fluque-fluque, fluque-fluque. Bicho excomungado! 

(PALMÉRIO, Mário. Vila dos confins. Rio de Janeiro: José Olympio, 1976.) 
 
Vocabulário: 
1 refestelado – acomodado despreocupadamente 
2 amojo – disponibilidade de leite para a amamentação 
3 jaraguá – espécie de capim 
4 pombeia – observa, espreita 
5 galeia – sacode, balança 
 
 
4. (UERJ 2007 – 2ª Fase (LP/LIT) - Questão 7) Apreendemos o significado de muitas palavras 
graças a relações que podemos estabelecer entre elas e outras que já conhecemos, como 
acontece com porteira, derivada de porta. Existem em português diferentes recursos para derivar 
palavras, e as formas derivadas podem pertencer à mesma classe ou a uma classe diferente da 
forma primitiva. As palavras daninho e bocejo, presentes no texto III, são uma prova disso. 
Explique como cada uma destas palavras foi criada morfologicamente a partir da respectiva forma 
primitiva. 
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 Gabarito 

 
1. C 
 
2. a) Há entre a imagem e o texto verbal uma relação de sentido de contiguidade, na qual um 
elemento x é usado em lugar de um elemento y: o carimbo, no texto visual, é usado em lugar de 
“burocracia”, no texto verbal. Em outros termos, o carimbo é o objeto escolhido para representá-
la, já que em geral é associado aos trâmites burocráticos. A tecla “delete”, no texto visual, também 
em relação metonímica, representa a informatização: o mundo digital acabaria com a necessidade 
de carimbar papéis, de acumulá-los, pondo fim, pois, aos expedientes burocráticos. 
    b) Com o verbo “desburocratizar”, derivado do substantivo “burocracia”, pode-se formar a 
seguinte frase: É fundamental desburocratizar as relações cotidianas, para que o homem 
disponha de mais tempo para si. Outro exemplo: Deve haver uma reforma no Judiciário para 
desburocratizar o acesso à Justiça, tornando-a mais ágil. 
   c) Uma outra locução formada com o substantivo “dia” é perder o dia, como exemplifica a frase 
a seguir: Perdi o dia tentando ser atendido nesta repartição pública. Outro exemplo, agora com a 
locução valer o dia: “Você me ligou / naquela tarde vazia / e me valeu o dia”  

(Tarde Vazia, Edgard Scandurra e Gaspa, grupo Ira!). 
 
3. a) A palavra que nomeia o portador do transtorno é “distímico”. 
    b) A distimia diferencia-se do mau humor natural. Enquanto a distimia é uma doença, um mau 
humor patológico, crônico, o mau humor natural é circunstancial e não se caracteriza como 
doença. 
 
4. Daninho é adjetivo criado por derivação sufixal a partir do substantivo dano. 
    Bocejo é substantivo criado por derivação regressiva a partir do verbo bocejar 
 


