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Português 

Estrutura e Formação de palavras  

Teoria 

 

Uma língua é constituída por um conjunto infinito de frases. Essas frases podem ser dividas em unidades 

menores – as palavas – e em unidades ainda menores que apresentam significado – os morfemas. Os 

morfemas são, portanto, as unidades mínimas dotadas de significados, os quais se unem e formam palavras. 

 

Estrutura das palavras  

O radical é um morfema que organiza palavras de uma mesma famíla e contém uma base comum de 

significação entre esses vocábulos. Por exemplo: fiscalizar > fiscalização.  

 

A vogal temática é um morfema que tem a função de ligar o radical às desinências que formam as palavras. 

Essa junção constitui o tema (radical + vogal temática), ao qual são acrescentadas as desinências.  

 

As vogais temáticas nominais são /a/, /e/, /o/, por exemplo: mesa; posto; pente. Já as vogais temáticas 

verbais são /a/, /e/, /i/ e estão relacionadas às conjugações verbais, respectivamente, 1ª, 2ª e 3ª, por exemplo: 

cantar; comer; sorrir.  

 

As desinências são morfemas que servem para indicar o gênero e o número dos substantivos, dos adjetivos 

e de certos pronomes; além do número e a pessoa dos verbos. Em português há dois tipos de desinências: 

as nominais e as verbais.  

 

As desinências nominais são dividas em gênero e número. Em relação ao número, o singular caracteriza-se 

pela ausência de qualquer desinência – chamada de desinência-zero.  

 

Gênero Número 

Masculino Feminino Singular Plural 

-o -a - -s 

 

As desinências verbais são as flexões de pessoa e número expressas nos verbos por desinências especiais, 

distribuídas em três grupos: desinências do presente do indicativo, do pretérito perfeito do indicativo e do 

infinitivo pessoal ( = futuro do subjuntivo).  

 

 

 

 



 

 

 

2 

 

Português 

 Presente Pretérito Perfeito Infinitivo Pessoal 

Futuro do Subjuntivo 

Pessoa Singular Plural Singular Plural Singular Plural 

1ª -o -mos -i -mos - -mos 

2ª -s -is (-des) -ste -stes -es -des 

3ª - -m -u -ram - -em 

 

Os afixos são elementos que modificam o sentido do radical a que se agregam. Os afixos posicionados antes 

do radical são chamados de prefixos e os que se posicionam após o radical são chamados de sufixos. Por 

exemplo: apto > inapto (prefixo);  aptidão (sufixo).  

 

Processos de formação  

Os dois principais processos de formação de palavras são: derivação e composição. A derivação consiste em 

um processo de formação em que se usa apenas um radical para formar novas palavras. Ela pode ser dividida 

em:  

 

• Prefixal: acrescenta um prefixo à palavra primitiva – hábil > inábil  

• Sufixal: acrescenta um sufixo à palavra primitiva – hábil > habilidade.  

• Parassintética: acrescenta, simultaneamente, um prefixo e um sufixo ao radical – tarde > entardecer.  

• Imprópria: ocorre quando a palavra muda de classe gramatical, sem modificar sua forma.  

• Regressiva: ocorre quando há uma redução da palavra primitiva – debater > debate.  

 

A composição consiste em um processo de formação de palavras em que se usa mais de um radical para 

formar novas palavras. Ela pode ser dividida em:  

 

• Justaposição: ocorre quando há uma junção de duas ou mais palavras ou radicais sem que haja 

alterações sonoras e/ou ortográficas. Por exemplo: homem-aranha; pé de moleque.  

• Aglutinação: ocorre quando há junção de duas ou mais palavras ou radicais e há alteração sonora e/ou 

ortográficas. Por exemplo: lobo + homem = lobisomem.  
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Exercícios  

 

1. (FUVEST) Terça é dia de Veneza revelar as atrações de seu festival anual, cuja 77ª edição começa no 

dia 2 de setembro, com a dramédia “Lacci”, do romano Daniele Luchetti, seguindo até 12/9, com 50 

produções internacionais e uma expectativa (extraoficial) de colocar “West Side Story”, de Steven 

Spielberg, na ribalta.  

Rodrigo Fonseca, “À espera dos rugidos de Veneza”. O Estado de S. Paulo. Julho/2020. Adaptado 

 

Um processo de formação de palavras em língua portuguesa é o cruzamento vocabular, em que são 

misturadas pelo menos duas palavras na formação de uma terceira. A força expressiva dessa nova 

palavra resulta da síntese de significados e do inesperado da combinação, como é o caso de “dramédia” 

no texto. Ocorre esse mesmo tipo de formação em  

a) “deleitura” e “namorido”.  

b) “passatempo” e “microvestido”.  

c) “hidrelétrica” e “sabiamente”.  

d) “arenista” e “girassol”.  

e) “planalto” e “multicor”.  

 
 

2. (UNESP) Sei que estou contando errado, pelos altos. Desemendo. Mas não é por disfarçar, não pense. 

De grave, na lei do comum, disse ao senhor quase tudo. Não crio receio. O senhor é homem de pensar 

o dos outros como sendo o seu, não é criatura de pôr denúncia. E meus feitos já revogaram, prescrição 

dita. Tenho meu respeito firmado. Agora, sou anta empoçada, ninguém me caça. Da vida pouco me 

resta — só o deo-gratias; e o troco. Bobeia. Na feira de São João Branco, um homem andava falando: 

— “A pátria não pode nada com a velhice...” Discordo. A pátria é dos velhos, mais. Era um homem 

maluco, os dedos cheios de anéis velhos sem valor, as pedras retiradas — ele dizia: aqueles todos anéis 

davam até choque elétrico... Não. Eu estou contando assim, porque é o meu jeito de contar. Guerras e 

batalhas? Isso é como jogo de baralho, verte, reverte. Os revoltosos depois passaram por aqui, soldados 

de Prestes, vinham de Goiás, reclamavam posse de todos os animais de sela. Sei que deram fogo, na 

barra do Urucuia, em São Romão, aonde aportou um vapor do Governo, cheio de tropas da Bahia. Muitos 

anos adiante, um roceiro vai lavrar um pau, encontra balas cravadas. O que vale, são outras coisas. A 

lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento, uns 

com os outros acho que nem não misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas 

de rasa importância. De cada vivimento que eu real tive, de alegria forte ou pesar, cada vez daquela hoje 

vejo que eu era como se fosse diferente pessoa. Sucedido desgovernado. Assim eu acho, assim é que 

eu conto. [...] Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras, de recente data. 

O senhor mesmo sabe. 

(Grande sertão: veredas, 2015.) 

 

Para a formação do neologismo “vivimento”, o narrador recorreu ao mesmo processo de formação de 
palavras observado em  

a) “desemendo”.  
b) “velhice”.  
c) “denúncia”.  
d) “reverte”.  
e) “adiante”.  
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3. (FATEC - adaptada) Os termos “continuidade”, “desconstrução” e “desmanche” são palavras 

constituídas por diferentes processos de formação de palavras.  

 

Assinale a alternativa cujas palavras são formadas, respectivamente, pelos mesmos processos dos 

vocábulos apresentados no enunciado.  

a) Idade, endeusar e venda.  

b) Vivência, rememoraçaõ e renúncia.  

c) Morosidade, entardecer e aguardente.  

d) Idealismo, vivenciamento e desmantelar.  

e) Porosidade, descontinuamente e remontar.  

 

 

4. (UNIFESP – adaptada) O processo de formação de palavras verificado em “estrutural” também está 

presente em 

a) “futuro”.  

b) “portanto”.  

c) “momento”.  

d) “plasticidade”.  

e) “origem”.  

 

 

5. (UNICAMP) Os textos abaixo foram retirados da coluna “Caras e bocas”, do Caderno Aliás, do jornal O 

Estado de São Paulo:  

 

“A intenção é salvar o Brasil”. Ana Paula Logulho, professora e entusiasta da segunda “Marcha da 

Família com Deus pela Liberdade”, que pede uma intervenção militar no país e pretendeu reeditar, no 

sábado, a passeata de 19 de março de 1964, na capital paulista, contra o governo do Presidente João 

Goulart.  

 

“Será um evento esculhambativo em homenagem ao outro de São Paulo.” José Caldas, organizador da 

“Marcha com Deus e o Diabo na Terra do Sol”, convocada pelo Facebook para o mesmo dia, no Rio de 

Janeiro.  

 

a) Descreva o processo de formação de palavras envolvido em “esculhambativo”, apontando o tipo 

de transformação ocorrida no vocábulo.  

 

b) Discorra sobre a diferença entre as expressões “evento esculhambado” e “evento esculhambativo”, 

considerando as relações de sentido existentes entre os dois textos acima.  
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Gabarito 

 

1. A 

As palavras transcritas na opção [A] resultam do cruzamento vocabular, em que são misturadas duas 

palavras: “deleitura” (deleite+leitura) e “namorido” (namorado+marido).  

 

2. B 

O termo “vivimento” resulta de derivação sufixal do adjetivo “vivo”, como “velhice”, do adjetivo “velho”.  

 

3. B 

A palavra “continuidade” é formada por derivação sufixal, assim como a palavra “vivência”. A palavra 

“desconstrução” é formada por derivação sufixal, assim como a palavra “rememoração”. A palavra 

“desmanche” é formada por derivação regressiva, assim como a palavra “renúncia”.  

 

4. D 

A palavra “estrutural” vem de “estrutura”, sendo formada a partir do processo de derivação sufixal 

(acréscimo do sufixo “-al”). O momento ocorre com a palavra “plasticidade” (acréscimo do sufixo “-

dade”).  

 

5.  

a)  Trata-se de uma derivação sufixal: “esculhambativo” é uma palavra formada pelo acréscimo de um 

sufixo (-ivo) ao verbo “esculhambar”.  

 

b)  Apesar de derivarem do mesmo verbo (“esculhambar”), os adjetivos mencionados diferem quanto 

ao seu significado. Evento “esculhambado” é sinônimo de “desorganizado, desmoralizado”; já 

evento “esculhambativo” é aquele que “desmoraliza, satiriza” o evento anterior.  

 

 

 


