
Questão 1: FGV  
Em todas as frases a seguir ocorre a estratégia de alteração do 
antecedente. 
 
Assinale a alternativa em que a identificação do processo de 
alteração é feita de forma inadequada. 
 a) Tancredo Neves assumiu a presidência com grande apoio 
do povo brasileiro, mas Tancredo não chegou a governar o 
país. / redução do nome inicial. 
 b) Economizar é o caminho do sucesso financeiro, mas não 
parece ser essa a opinião dos brasileiros sobre a economia. / 
nominalização. 
 c) O metrô de São Paulo está maior do que o do Rio de Janeiro, 
onde a população se queixa constantemente do metropolitano. 
/ ampliação do nome inicial. 
 d) Trabalhar é sempre bom, pois trabalhando, enriquecemos. 
/ termo cognato. 
 e) Compramos uma casa na cidade de São Luís, mas as casas 
estão custando muito caro. / derivação. 
  
Questão 2:  
Assinale o vocábulo cuja flexão de número não siga a mesma 
regra do vocábulo abaixo. 

 
Campeão – campeões 

 
 a) Vilão. 
 b) Missão. 
 c) Cidadão. 
 d) Discussão. 
 e) Botão. 
  
Questão 3: CONSULPLAN  
Assinale a palavra que se encontra no diminutivo: 
 a) Diariamente. 
 b) Nenhum. 
 c) Completinho. 
 d) Derivado. 
 e) Lipídio. 
  
Questão 4: FGV   
Com relação aos processos de formação de palavras, analise as 
afirmativas a seguir: 

 
I. estruturador, civilizacional e renováveis são adjetivos 
formados por derivação sufixal. 
 
II. hominização, dilapidação e autodestruição são 
substantivos formados por composição e derivação. 
 
III. autodestruição, contrapartida e responsabilidade 
são substantivos formados por composição. 

 
Assinale: 
 a)  se somente a afirmativa I estiver correta. 
 b)  se somente a afirmativa II estiver correta. 
 c)  se somente a afirmativa III estiver correta. 
 d)  se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
 e)  se todas as afirmativas estiverem corretas. 
  
Questão 5: FCC  
 
 
A afirmativa INCORRETA em relação à formação de palavras 
empregadas no texto é: 

 a)  pesca é um substantivo formado a partir do verbo 
correspondente. 
 b)  estrelas-do-mar é palavra composta por justaposição. 
 c)  vivos e vida são palavras formadas por derivação sufixal. 
 d)  biodiversidade é palavra formada por radical de origem 
grega que significa vida. 
 e)  antiviral e anticancerígena são palavras formadas com 
prefixo de origem grega que significa idéia contrária. 
  
Questão 6: FGV  
 
Com base numa análise cuidadosa , observe os itens a seguir: 
 
I. É correto afirmar que adstringe e adstritos têm a mesma 
raiz. 
II. O elemento ex- de exaurir, em exauri-los, não tem o mesmo 
sentido que o de exausto. 
III. Os vocábulos economia e futurologia são formados pelo 
mesmo processo. 
 
Assinale: 
 a)  se somente os itens II e III estiverem corretos. 
 b)  se somente os itens I e II estiverem corretos. 
 c)  se todos os itens estiverem corretos. 
 d)  se nenhum item estiver correto. 
 e)  se somente os itens I e III estiverem corretos. 
  
Questão 7: FGV 
 
Assinale a alternativa em que a palavra indicada não seja 
formada pelo mesmo processo que injustiça. 

 a) tecnologias  
 b) auto-organização  
 c) antielisão  
 d) ilícito  
 e) internacional  

  
Questão 8: FGV  
Em Justiça justa, ocorre um substantivo ao lado de um adjetivo 
dele cognato. 
 
Assinale a alternativa em que substantivo e adjetivo, 
respectivamente, não sejam cognatos. 
 a) lentidão - lento  
 b) inércia - inercial  
 c) arma - inerme  
 d) perfil - perfilhado  
 e) obcecação - obcecado  
  
Questão 10: FGV  
Assinale a alternativa em que a palavra indicada não tenha 
sido formada pelo mesmo processo que suprapoder. 
 a) desequilibrada 
 b) superlotado 
 c) economia  
 d) infraconstitucional  
 e) hiperinflação  
  
Questão 11: FGV  
A respeito do vocábulo cibernetização, é incorreto afirmar 
que: 
 a) se trata de um neologismo do século XX.  
 b) foi formado por acréscimo de sufixos.  



 c) sofreu aportuguesamento de forma indevida.  
 d) tem raiz cognata de governo.  
 e) tem uso amplo com o advento da informática.  
  
Questão 12: FGV  
Assinale a alternativa em que a palavra indicada não que 
tenha sido formada pelo mesmo processo que infra-estrutura. 
 a) submergir 
 b) inúmeros 
 c) inegáveis 
 d) econômico 
 e) inconteste  
  
Questão 13: FGV  
Assinale a alternativa em que a palavra indicada não tenha 
sido formada pelo mesmo processo que as demais. 
 a) triangular 
 b) circulação 
 c) vergonhoso 
 d) perdurou 
 e) militância  
  
Questão 14: FGV 
Assinale a alternativa em que a palavra indicada não seja 
cognata de patrimônio. 
 a) patrono 
 b) patrulha 
 c) patriarca 
 d) paternal 
 e) pátrio 
  
  
Questão 15: FUNRIO  
 
Em "devemos nos desprender de lembranças", o termo 
"desprender" é formado pelo acréscimo do prefixo "des-" (que 
expressa negação ou privação) + verbo prender. 
 
Dentre as alternativas abaixo aquela em que há um termo que 
segue o mesmo processo de formação (prefixo + verbo) é 

 a) apontadas.  
 b) longevidade.  
 c) pontiagudo.  
 d) renovação.  
 e) recolher.  
  
Questão 16: FGV 
Com relação aos processos de formação de palavras, analise as 
afirmativas a seguir: 
 
I. Na palavra jeitinho, o sufixo -inho significa "diminuição". 
 
II. Denomina-se composição o processo de formação da 
palavra utilitarista. 
 
III. A palavra analfabetismo forma-se por derivação prefixal e 
sufixal, a partir do radical alfabet-. 
 
Assinale: 
 a) se somente a afirmativa I estiver correta. 
 b) se somente a afirmativa II estiver correta. 
 c) se somente a afirmativa III estiver correta. 
 d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
 e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

  
Questão 17: FGV  
Assinale a alternativa em que o elemento in- tenha valor 
idêntico ao de insuflados. 
 a) influxos 
 b) intermediação 
 c) inaplicável 
 d) inúmeras 
 e) inferir   
  
Questão 18: FGV  
Assinale a palavra formada pelo mesmo processo que 
corresponsabilidade. 
 a) necessidades 
 b) qualificação 
 c) imprescindível 
 d) irrestrita 
 e) governamental   
  
Questão 19: FUNDATEC  
Tendo em vista a estrutura das palavras, o elemento 
sublinhado está incorretamente indicado em:  

 a) verdadeira  - sufixo.  
 b) nasceu  - desinência verbal número-pessoal.  
 c) predispõe - prefixo.  
 d) simples  - desinência nominal de número.  
 e) aprender  - desinência de infinitivo.  
  
Questão 20: CESPE  
 
Em "salvaguarda" e "antigovernamentais", ocorrem distintos 
processos de formação vocabular. 
 Certo  
 Errado  
  
Questão 21: CESPE  
Julgue o item a seguir. 
Os termos "polícia", "política" e "pública" têm a mesma 
procedência etimológica: provêm da palavra grega pólis, que 
era a denominação dada à "cidade - Estado". 
 Certo  
 Errado  
  
Questão 22: CESPE  
As palavras "sociedade", "autoridade", "comunidade", 
"integridade" e "funcionalidade" apresentam o mesmo sufixo 
formador de substantivos abstratos. 
 Certo  
 Errado  
  
Questão 23: CESPE  
Internamente, os pares de vocábulos "funcionamento" / 
"conseqüentemente" e "repressão" / "inimigos" apresentam 
semelhanças quanto ao processo de formação lexical: no 
primeiro par, há derivação sufixal; no segundo, prefixal. 
  
 Certo  
 Errado  
  
Questão 24: FUNRIO 
Avalie as afirmações a propósito da formação das seguintes 
palavras: 
 
I. "megausina" e "ictiólogo" são formadas por composição. 



 
II. "perda" é deverbal de "perder". 
 
III. "inviável" é derivada por prefixação. 
 
IV. "economicamente" é derivada por sufixação. 
 
Está correto o que se afirma na alternativa 
 a) todas estão corretas.  
 b) apenas I e II estão corretas.  
 c) apenas III e IV estão corretas.  
 d) apenas I, II e III estão corretas.  
 e) apenas II, III e IV estão corretas. 
  
Questão 25: FUNRIO 
Embora tenha sido alvo de muitas críticas, a Semana de Arte 
Moderna só foi adquirir sua real importância ao inserir suas 
ideias ao longo do tempo. O movimento modernista continuou 
a se expandir por divulgações através da Revista 
Antropofágica e da Revista Klaxon, e também por outras 
iniciativas, como o Movimento Pau-Brasil, o Grupo da Anta, o 
Verde-Amarelismo e o Movimento Antropofágico. 
 
Sobre as palavras Pau-Brasil, Verde-Amarelismo e 
Antropofágico, que identificam três das iniciativas posteriores 
à Semana de Arte Moderna, é correto afirmar que 
 
 a) apenas Pau-Brasil é um caso de formação regressiva.  
 b) apenas Antropofágico é um caso de aglutinação.  
 c) as três palavras são exemplos de composição.  
 d) duas palavras são compostas e uma é derivada.  
 e) as três palavras contêm combinações de radicais.  
  
Questão 26: FEMPERJ 
A alternativa cuja indicação gráfica está corretamente 
expressa é: 
 a) RIQUEZA – o sufixo -EZA forma substantivos abstratos a 
partir de adjetivos; 
 b) CONHECIMENTO – o sufixo -MENTO forma substantivos a 
partir de adjetivos; 
 c) POLICIAL – o sufixo – AL forma adjetivos a partir de 
verbos; 
 d) PROTEÇÃO – o sufixo – ÇÃO forma adjetivos a partir de 
verbos; 
 e) DESCONFIANÇA – o sufixo – ANÇA forma substantivos a 
partir de adjetivos. 
  
Questão 27: VUNESP  
Leia o trecho. 
 
Estudo da ONG Instituto Pólis mostra que, infelizmente, sem 
o tratamento e a destinação corretos,… 
 
Assinale a alternativa que contém uma palavra formada pelo 
mesmo processo do termo destacado. 
 a) infiel. 
 b) democracia. 
 c) lobisomem. 
 d) ilegalidade. 
 e) cidadania.  
  
Questão 28: VUNESP  
Leia o texto para responder à questão. 
 
Ainda vamos ver sites como o Google com a mesma nostalgia 

que hoje dedicamos a máquinas de escrever e discos de vinil. 
Os atuais mecanismos de busca na rede já estão ultrapassados 
por projetos inovadores, que deixam esta tarefa mais fácil e 
precisa. Como você ainda não foi informado? Ainda são 
iniciativas experimentais. Falta mais dedicação dos 
pesquisadores e investidores dispostos a deixá-las acessíveis 
ao grande público. 
  
(Galileu, dezembro de 2011) 
 
Em "iniciativas experimentais", o adjetivo é uma palavra 
formada por sufixação. Outro adjetivo do texto com essa 
mesma formação está destacado em: 
 a) Falta mais dedicação dos pesquisadores e investidores… 
 b) … dispostos a deixá-las acessíveis ao grande público. 
 c) … dispostos a deixá-las acessíveis ao grande público. 
 d) Os atuais mecanismos de busca na rede já estão 
ultrapassados... 
 e) Ainda vamos ver sites como o Google com a mesma 
nostalgia... 
  
Questão 29: FCC  
Atenção: Responda à questão com base no texto.  
 
TEXTO 
 
EUA dizem que um ataque ao Irã uniria o país, hoje dividido 
 
WASHINGTON (Reuters) − Um ataque militar contra o Irã 
uniria o país, que está dividido, e reforçar a determinação do 
governo iraniano para buscar armas nucleares, disse o 
secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert Gates, nesta 
terça-feira. 
 
Em pronunciamento ao conselho diretor do Wall Street Journal, 
Gates afirmou ser importante usar outros meios para 
convencer o Irã a não procurar ter armas nucleares e repetiu 
as suas preocupações de que ações militares somente iriam 
retardar − e não impedir − que o país obtenha essa capacidade. 
  
(http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2010 /11/16/eua-dizem-que-um-ataque-ao-
ira-uniria-o-pais-hoje-dividido.jhtm?action=print, em 16/11/2010) 
 
Das palavras a seguir, a única formada por derivação prefixal 
e sufixal é 
 a) destinação. 
 b) desocupação. 
 c) criminológico. 
 d) carcereiro. 
 e) preventivamente.  
  
Questão 30: SMA-RJ  
Os termos infovia e desterritorializa, presentes no texto, 
constituem exemplos, respectivamente, dos seguintes 
processos de formação de palavras: 
 a) Composição e derivação. 
 b) Hibridismo e derivação. 
 c) Composição e regressão. 
 d) Conversão e regressão. 
 e) Regressão e derivação. 
  
Questão 31: VUNESP  
Em – Uma jovem elegantíssima aproximou-se. –, o termo em 
destaque é formado pelo adjetivo elegante cuja ideia 
intensifica-se pelo acréscimo do sufixo –íssimo. 
 



A ideia expressa por um adjetivo também pode ser 
intensificada pelo emprego de prefixos, a exemplo do que 
ocorre em 
 a) A casa estava muito silenciosa, o que o assustou. 
 b) Ao assumir o cargo, a coordenadora declarou ser 
extremamente exigente. 
 c) Ele é o mais corajoso entre os paraquedistas desta equipe. 
 d) A cidade está superagitada devido às festas de fim de ano. 
 e) O artista era famoso, mas vivia em condições 
paupérrimas. 
  
Questão 32: FGV 
A alternativa em que o significado do elemento sublinhado 
está indicado corretamente é: 
 a) potencialmente / intensidade. 
 b) autossustentar / modo. 
 c) reciclagem / movimento para trás. 
 d) superlotação / excesso. 
 e) agricultura / tempo passado. 
  
Questão 33: FGV  
  
“Outra solução criativa foi pensada e realizada na Austrália, 
onde um centro de detenção foi elaborado a partir de containers 
de transporte de mercadorias em navios modificados para 
servir como celas temporárias. Outra prisão na Nova Zelândia 
também passou a usar a mesma solução para resolver 
problemas de superlotação”. 
  
Assinale a alternativa que mostra três substantivos derivados 
de verbos. 
 a) solução / centro / detenção 
 b) detenção / mercadorias / navios 
 c) detenção / transporte / superlotação 
 d) solução / mercadorias / prisão 
 e) custos / prisão / celas 
  
Questão 34: FGV  
As alternativas a seguir apresentam vocábulos que possuem a 
mesma formação, à exceção de uma. Assinale-a. 
 a) comunicação / educação. 
 b) conscientização / mobilização. 
 c) utilização / preocupação. 
 d) reeducação / população. 
 e) fiscalização / notificação. 
  
Questão 35: FGV  
A sigla correspondente a “Código Brasileiro de Trânsito” é CBT, 
segundo o texto. A sigla abaixo que não foi formada pelo 
mesmo processo que CBT é 
 a) Fundo Monetário Internacional / FMI. 
 b) Banco Central / BC. 
 c) Comissão Parlamentar de Inquérito / CPI. 
 d) Banco Estadual de Minas Gerais / BEMGE. 
 e) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social / 
BNDES. 
  
Questão 36: FGV  
  
Assinale a alternativa em que um dos termos foi formado a 
partir de uma classe de palavra diferente da dos demais. 
 a) Recolhimento – discernimento 
 b) Segurança – punição 
 c) Interpretação – obrigação 
 d) Confronto – abandono 

 e) Recuperação – população 
  
Questão 38: FGV  
  
Assinale a alternativa que apresenta a relação inadequada 
entre o verbo presente no texto e o seu substantivo cognato. 
 a) Submeter / submissão. 
 b) Prover / provisão. 
 c) Completar / complemento. 
 d) Anabolizar / anabolismo. 
 e) Implicar / implicação. 
  
Questão 39: FGV 
O sufixo nominal –ada tem emprego bastante amplo em 
língua portuguesa, com uma grande variedade de sentidos. 
 
As alternativas a seguir apresentam exemplos que 
correspondem ao sentido selecionado, à exceção de uma. 
Assinale‐a. 
 a) Prato ou iguaria: bacalhoada, feijoada e mariscada. 
 b) Coletivo: tijolada, mosquitada e papelada. 
 c) Golpe dado: pedrada, cacetada e garrafada. 
 d) Bebida: laranjada, limonada e cajuada. 
 e) Ação ou efeito de: florada, risada e caminhada. 
  
Questão 40: FGV  
Assinale a alternativa em que a forma de superlativação do 
adjetivo está identificada incorretamente. 
 a) O Everest é altíssimo – presença de um sufixo 
 b) Heitor é alto, alto, alto – repetição do mesmo adjetivo 
 c) O Pico da Colina é alto pra burro – locução adverbial 
 d) O balão está muito alto – auxílio de outro adjetivo 
 e) O novo edifício é superalto – junção de um prefixo 
  
Questão 41: FUNDATEC 
Assinale a alternativa em que ambas as palavras apresentam o 
sufixo que ocorre em subitamente. 
 a) continente e especialmente 
 b) continente e significativamente 
 c) especialmente e significativamente 
 d) especialmente e dirigentes 
 e) dirigentes e deprimente 
  
Questão 43: FUNDATEC  
A palavra avareza é grafada com Z por determinação de uma 
regra ortográfica; essa mesma regra está corretamente 
aplicada em todas as palavras a seguir, EXCETO: 
 a) pequenez 
 b) poetiza 
 c) grandeza 
 d) destreza 
 e) beleza 
  
Questão 44: FUNDATEC 
Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma palavra com 
prefixo de negação. 
 a) desprezado (linha 12) 
 b) inadimplente (linha 15) 
 c) desesperado (linha 16) 
 d) inquietar (linha 20) 
 e) insensível (linha 23) 
  
Questão 45: FUNDATEC  
  
Assinale a alternativa em que ambos os vocábulos, retirados 



do texto, são formados por prefixação. 
 a) bem-estar – enfermidade 
 b) insatisfação – correlacionar 
 c) endurecimento – atributo 
 d) inverso – inclui 
 e) afluente – probabilidade 
  
Questão 46: FGV 
Considere o vocábulo “Evolucionariamente” e as afirmações 
que se fazem acerca de seu processo de formação. 
  

I. Trata-se de neologismo não dicionarizado, 
empregado como advérbio de modo. 
 
II. A palavra que lhe deu origem é o adjetivo 
evolucionário. 
 
III. Foi formado a partir de um processo de 
composição. 

  
Quais estão corretas? 
 a)  Apenas I. 
 b)  Apenas III. 
 c)  Apenas I e II. 
 d)  Apenas I e III. 
 e)  Apenas II e III. 
  
Questão 48: FUNDATEC   
  
São exemplos de derivação por sufixação e prefixação, 
respectivamente, as palavras: 
 a)  árvores – arborização. 
 b)  pesquisadores – incorretos. 
 c)  imprecisos – Urbanísticas. 
 d)  geografia – Demográfico. 
 e)  imprecisos – Imprescindíveis. 
  
  
Questão 49: FUNDATEC 
  
 
  
Analise as afirmações abaixo: 

 
I. Em desagradáveis (linha 24) e amoral (linha 20), os 
prefixos têm o mesmo significado. 
 
II. Caso retirássemos o prefixo da palavra 
indispensável (linha 12), ainda teríamos uma palavra 
existente na língua portuguesa. 
 
III. Em inovador (linha 21) encontramos prefixo. 

  
Quais estão incorretas? 
 a) Apenas III. 
 b) Apenas I e II. 
 c) Apenas I e III. 
 d) Apenas II e III. 
 e) I, II e III. 
  
Questão 50: FUNRIO  
Os períodos seguintes iniciam um artigo de Antônio Martins 
de Araújo sobre a obra de Aluísio Azevedo: 
 
Basicamente o romance O Cortiço, de Aluísio Azevedo, 

reproduz os conflitos entre os cortiços cariocas oitocentistas 
São Romão e Cabeça de Gato. O protagonista é o ambicioso 
comerciante português João Romão, amante da negra 
Bertoleza, a quem explorava descaradamente. 
 
Selecionamos desse trecho as palavras “basicamente”, 
“oitocentistas” e “ambicioso”, as quais são formadas, 
respectivamente, por 
 a)  sufixação, sufixação e sufixação. 
 b)  composição, composição e prefixação. 
 c)  derivação, composição e parassíntese. 
 d)  derivação, conversão e derivação. 
 e)  conversão, sufixação e prefixação. 
  
Questão 51: CETRO  
Assinale a alternativa cuja palavra apresenta o mesmo 
processo de formação do vocábulo alongar. 
 a)  Monóculo. 
 b)  Extra. 
 c)  Pernilongo. 
 d)  Passatempo. 
 e)  Desalmado. 
  
Questão 52: CETRO  
De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 
assinale a alternativa cuja palavra apresenta o mesmo 
processo de formação do vocábulo indenização. 
 a) Aguardente. 
 b) Infeliz. 
 c) Igualdade. 
 d) Envernizar. 
 e) Automóvel. 
  
Questão 53: FGV 
  
Assinale a alternativa que apresenta a palavra que é formada 
de forma distinta das demais. 
 a)  Geração. 
 b)  Proteção. 
 c)  Preocupação. 
 d)  Distribuição. 
 e)  População. 
  
  
Questão 54: FGV 
Observe a charge a seguir. 
  
     
Os vocábulos formados sem a ajuda de um sufixo são: 
 a) trabalho e imposto; 
 b) imposto e empobrecer; 
 c) empobrecer e enobrecer; 
 d) enobrecer e corrupção; 
 e) corrupção e inflação. 
  
Questão 55: CESGRANRIO  
  
Uma palavra do texto cuja terminação reforça a intenção 
crítica é 
 a)  institucional. 
 b)  publicamente. 
 c)  pecuniárias. 
 d)  agressividade. 
 e)  policialesco. 
  



  
Questão 56: FEPESE 
  
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( 
F ) no que se refere a aspectos linguísticos do texto 1. 

 
( ) As palavras “uniformização”, “urbanização”, 
“manutenção” e “expansão” fazem parte de um mesmo 
paradigma gramatical, pois compartilham o mesmo 
processo de derivação de nomes a partir de verbos, 
tendo sofrido o mesmo tipo de mudança 
morfofonêmica em sua formação. 
 
( ) Em “[…] saem dos estratos sociais usuários dessa 
norma” (segundo parágrafo), a palavra “usuários” é 
um substantivo agentivo derivado de verbo. 
 
( ) A palavra “guardiões” (segundo parágrafo) poderia 
ser grafada como “guardiães” sem ferir a norma culta 
da língua, pois se trata de nome em –ão que admite 
essas duas formas de plural, assim como ocorre em 
“charlatões” e “charlatães”. 
 
( ) De acordo com o modelo de constituintes imediatos, 
a palavra “desqualificação” (último parágrafo), 
considerada sincronicamente, segue a seguinte ordem 
de derivação: qualificar > desqualificar > 
desqualificação. 

 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima 
para baixo. 
 a) V – V – F – V 
 b) V – F – F – V 
 c) F – V – V – F 
 d) F – F – V – V 
 e) F – F – V – F 
  
Questão 57: FEPESE 
Considerando as mudanças sofridas pelo português no nível 
fonético-fonológico, correlacione as colunas abaixo. 
 
Coluna 1 

 
1. Sonorização 
2. Assimilação 
3. Nasalação 
4. Prótese 
5. Crase 

 
Coluna 2 

 
( ) persona>pessoa; ipse>esse; verlo>vello>vê-lo. 
( ) mi>mim; mãe>matre>mãe; ne>nem. 
( ) lupo>lobo; cito>cedo; acuto>agudo. 
( ) pee>pede>pé; leer>legere>ler; avoo>avô. 
( ) stare>estar; scribere>escrever; scutu>escudo. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de 
cima para baixo 
 a) 1 – 4 – 3 – 5 – 2 
 b) 2 – 3 – 1 – 5 – 4 
 c)  2 – 4 – 1 – 5 – 3 
 d) 2 – 5 – 4 – 3 – 1 
 e) 5 – 2 – 3 – 1 – 4 
  

Questão 58: FUNDATEC   
Considere as assertivas que seguem sobre formação de 
palavras. 

 
I. ‘amadurecimento’ (l.02) e ‘aperfeiçoados’ (l.04) são 
formadas por derivação parassintética. 

  
II. Em ‘favoráveis’ (l.05), tem-se um caso de derivação 
sufixal. 
 
III. A palavra ‘extremamente’ (l.07) é formada por 
composição por justaposição. 

  
IV. ‘convergência’ (l.20) é derivada do verbo convergir 
mais o sufixo –ência. 

  
Quais estão corretas? 
 a) Apenas II. 
 b) Apenas IV. 
 c) Apenas I e II. 
 d) Apenas III e IV. 
 e) Apenas I, II e III. 
  
Questão 59: FEPESE  
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( 
F ) no que se refere à formação de palavras. 

 
( ) De acordo com o princípio de constituintes 
imediatos, na análise mórfica a ordenação não é linear, 
mas hierárquica. 
 
( ) A palavra “normativismo” segue as seguintes etapas 
de formação derivacional: norma > normal > 
normalizar > normativismo. 
 
( ) A cadeia derivacional de “desnecessariamente” é: 
necessário > necessariamente > desnecessariamente. 
 
( ) As palavras “prescritivismo” e “elasticidade” 
resultam de um mesmo processo de formação: são 
nomes derivados de adjetivos – o primeiro pelo 
acréscimo do sufixo -ismo e o último pelo acréscimo de 
-dade. 
 
( ) A palavra “imprescindível” é formada por derivação 
parassintética. 

 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima 
para baixo. 
 a) V – V – F – F – V 
 b) F – V – V – F – F 
 c) V – F – F – V – V 
 d) F – F – V – V – F 
 e) V – F – F – V – F 
  
Questão 60: FEPESE 
Considere as afirmativas abaixo no que diz respeito à 
classificação de morfemas sob o ponto de vista descritivo. 

 
1. O radical das palavras pode ser depreendido em 
graus, sendo que o radical primário corresponde à 
raiz. Considerando-se a palavra “marinho”, temos: 
[mar] = radical primário ou raiz; [marinh] = radical 
secundário. 
 



2. O conjunto formado por radical e vogal temática 
constitui o tema. Considerando as palavras “mesa” e 
“comprar”, os respectivos temas são “mesa” e 
“compra”. 
 
3. A categoria de gênero é marcada nos substantivos e 
adjetivos em português pelos morfemas flexionais -a e 
-o, para o feminino e masculino, respectivamente. 
 
4. A desinência verbal modo-temporal constitui-se em 
morfema cumulativo em português, diferentemente da 
desinência número-pessoal, dada a existência de 
morfema zero para representar certas pessoas do 
discurso. 
 
5. As palavras “invalidar”, “impróprio”, “ilegal”, “ingerir” 
e “incorrer” são formadas por derivação pelo 
acréscimo do prefixo de origem latina -in, com valor 
geral de negação. 

 
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas. 
 a) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. 
 b) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4. 
 c) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 
 d) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5. 
 e) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5. 
  
Questão 61: FEPESE  
Correlacione as colunas, considerando os tipos de alomorfia 
indicados. 
 
Coluna 1 

 
1. alomorfia na raiz 
2. alomorfia no sufixo 
3. alomorfia na vogal temática 
4. alomorfia na desinência modo-temporal 
5. alomorfia na desinência número-pessoal 

 
Coluna 2 

 
( ) compras / compraste 
( ) cabelo / capilar 
( ) mar / mares 
( ) partirás / partiremos 
( ) descartável / descartabilidade 

 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima 
para baixo. 
 a) 4 – 2 – 1 – 5 – 3 
 b) 4 – 2 – 3 – 5 – 1 
 c) 5 – 1 – 2 – 4 – 3 
 d) 5 – 1 – 3 – 4 – 2 
 e) 5 – 2 – 3 – 4 – 1 
  
Questão 62: FUNDATEC  
  
Considere as assertivas abaixo sobre o processo de formação 
de palavras. 

 
I. A palavra ‘massivos’ (l.01) é formada por derivação 
regressiva. 
 
II. Em ‘impensada’ (l.24), há um caso de derivação 

parassintética. 
 
III. A palavra ‘planificadas’ (l.25) é formada a partir do 
verbo ‘planificar’, através da adição de um sufixo. 
 
IV. Em ‘desburocratizar’ (l.32), tem-se um exemplo de 
derivação parassintética. 

  
Quais estão incorretas? 
 a) Apenas I e II. 
 b) Apenas III e IV. 
 c) Apenas I, II e IV. 
 d) Apenas II, III e IV. 
 e) I, II, III e IV. 
  
Questão 63: VUNESP  
Leia o texto. 
 
No colo da mulher, o Duquinha, também só osso e pele, levava, 
com um gemido abafado, a mãozinha imunda, de dedos 
ressequidos, aos pobres olhos doentes. 
  
E com a outra tateava o peito da mãe, mas num movimento 
tão fraco e tão triste que era mais uma tentativa do que um 
gesto. 
  
Lentamente o vaqueiro voltou as costas; cabisbaixo, o Pedro o 
seguiu. 
  
E foram andando à toa, devagarinho, costeando a margem da 
caatinga. 
 
(Rachel de Queiroz, O Quinze) 
 
Usa-se o diminutivo em “a mãozinha imunda” para expressar, 
em linguagem figurada, 
 a)  a fragilidade de Duquinha. 
 b)  a indiferença da mãe. 
 c)  o repúdio do narrador. 
 d)  o tamanho da criança. 
 e)  a ironia do pai e de Pedro. 
  
Questão 64: CESGRANRIO 
  
A palavra picaretaço (l.5) é formada por: 
 a) aglutinação 
 b) justaposição 
 c) parassíntese 
 d) derivação sufixal 
 e) derivação prefixal 
  
Questão 65: FGV  
  
A alternativa em que os vocábulos apresentam sufixos de 
significação diferente é 
 a)  ativistas /progressistas 
 b)  discriminação / ampliação 
 c)  marxista / feminista 
 d)  jurídico / democrático 
 e)  companheiro / financeiro 
  
  
Questão 66: FGV  
A alternativa em que um dos adjetivos mostra um processo de 
formação diferente dos demais, porque se origina de uma 



classe gramatical diferente, é 
 a)  brasileiro / pesquisador. 
 b)  antifederativo / econômico. 
 c)  econômico / municipal. 
 d)  municipal / imobiliária. 
 e)  imobiliária / sustentável. 
  
Questão 67: FGV 
Assinale a opção em que os prefixos dos vocábulos possuem o 
mesmo valor semântico. 
 a) inseguro / inovação 
 b) inovação / incauto 
 c) incauto / industrial 
 d) industrial / ineficiência 
 e) ineficiência / inseguro 
  
Questão 68: FGV 
 
Sobre as formas de abreviação, assinale a opção que indica a 
forma adequada. 
 a) Ag. – símbolo químico da prata. 
 b) dez. – abreviatura do mês de dezembro. 
 c) I.P.T.U. – sigla de Imposto Predial e Territorial Urbano. 
 d) 10hs. – abreviatura de “dez horas”. 
 e) aids. – acrônimo inglês de acquired immunodeficiency 
syndrome. 
  
Questão 69: FGV  
Assunto: Formação e Estrutura das palavras  
Assinale a opção em que todas as palavras apresentam um 
radical de mesmo significado. 
 a) Postura – imposição – potável 
 b) Vindouro – vinícola – advento 
 c) Visto – avistar – alvejar 
 d) Feitor – fazenda – feitura 
 e) Intocável – tocaia – tangível 
  
Questão 70: FGV  
Texto 
  
Carta de leitor 
  
Cinemas de rua. Torço pelas salas de cinema de rua e as 
frequento com assiduidade, apesar da inconveniência dos 
portadores de celulares e tablets, da barulhada com comilança, 
dos que conversam como na sala da própria casa, da 
ineficiência de muitas projeções e da pouca cordialidade dos 
funcionários que, entre um despreparo e outro, lançam a cara 
feia para cinéfilos que acompanham os créditos até o fim. 
  
(Eduardo S. Duarte. O Globo, 17/8/2014) 
  
Tendo o texto por referência, as palavras inconveniência, 
ineficiência e despreparo só não apresentam em comum 
 a) a presença de prefixos junto a substantivos. 
 b) o valor semântico dos prefixos. 
 c) o sentido negativo dos vocábulos. 
 d) a mesma classe de palavras. 
 e) a referência a ações humanas. 
  
Questão 71: CESGRANRIO  
A palavra atendimento  é o substantivo ligado à ação do 
verbo atender. 
 
Qual verbo tem o substantivo ligado à sua ação com a mesma 

terminação (-mento)? 
 a) Crescer 
 b) Escrever 
 c) Ferver 
 d) Pretender 
 e) Querer 
  
Questão 72: FCC  
Considerada a norma padrão, é correto afirmar: 
 a)  A grafia de autorretrato respeita o Acordo Ortográfico 
aprovado em 1990, que determina também, por exemplo, a 

eliminação do acento em "pôde" (3
a

 pessoa do singular do 
pretérito perfeito do indicativo) e em "pôr" (verbo). 
 b)  O verbo querer, empregado no texto, também está 
adequadamente flexionado e grafado na frase "Sem que ele 
quizesse, acabou provocando acalorada discussão". 
 c)  O radical grego presente em autorretrato está presente 
também em "autógrafo" e "autonomia". 
 d)  O sufixo presente em questiúncula intensifica a natureza 
grandiosa e desafiadora das questões que o autor não deseja 
discutir. 
 e)  A palavra animal está em relação de hiponímia com a 
palavra "macaca". 
  
Questão 73: CONSULPLAN 
Analise as seguintes palavras. 

 
escol-a          escol-ar      escol-arização         escol-
arizar                   sub-escol-arização 

 
O elemento comum a todas elas é chamado 
 a) prefixo. 
 b) vogal temática. 
 c) radical. 
 d) sufixo. 
 e) desinência. 
  
Questão 74: CONSULPLAN  
“Tem em si uma luz que a maturidade torna mais vibrante e 
espalhada – e, apesar das dores, muito mais enternecida.” A 
palavra destacada apresenta como significado correto. 
 a)  Prender com laços. 
 b)  Tornar-se terna, branda, amorosa, sensibilizado. 
 c)  Qualidade de breve. 
 d)  Avarenta, mesquinha. 
 e)  Sentir com antecipação. 
  
Questão 75: CONSULPLAN  
Em “[...] romances amorais do Antigo Regime [...]” (1º§), o 
termo sublinhado possui o mesmo sentido do prefixo em 
 a)  acéfalo. 
 b)  antepor. 
 c)  ambíguo. 
 d)  adjacência. 
 e)  apodrecer. 
  
Questão 76: CONSULPLAN 
  
Assinale a alternativa em que todas as palavras foram 
formadas por derivação sufixal. 
 a)  Constituição – região – mineração. 
 b)  Manifestações – oposição – produtores. 
 c)  Reservatório – relações – descendentes. 
 d)  Anarquismo – parlamentaristas – poderes. 
  



  
Questão 77: CONSULPLAN  
Assinale a palavra que tenha sido formada por processo 
DISTINTO do das demais. 
 a)  teológica 
 b)  biografia 
 c)  narcotráfico 
 d)  desvalorizada 
  
  
Questão 78: CONSULPLAN  
 
Presente perfeito 
 
Aproveito a chegada do 13° salário e a proximidade do Natal 
para discutir o presente perfeito. Num mundo perfeitamente 
racional, ninguém nem pestanejaria antes de presentear seus 
familiares e amigos com dinheiro vivo. 
 
Em princípio, nada pode ser melhor. Elimina-se o risco de 
errar, pois o presenteado escolhe o que quiser, e no tamanho 
certo. Melhor, ele pode juntar recursos de diversas origens e 
comprar um item mais caro, que ninguém sozinho poderia 
oferecer-lhe. 
 
Só que o mundo não é um lugar racional. Se você regalar sua 
mulher com um caríssimo jantar na expectativa de uma noite 
tórrida de amor, estará sendo romântico. Mas, se ousar 
oferecer-lhe dinheiro para o mesmo fim, torna-se um simples 
cafajeste. 
 
Analogamente, você ficará bem se levar um bom vinho para o 
almoço de Dia das Mães na casa da sogra. Experimente, 
porém, sacar a carteira e estender-lhe R$ 200 ao fim da 
refeição e se tornará “persona non grata” para sempre 
naquele lar. 
 
Essas incongruências chamaram a atenção de economistas 
comportamentais, que desenvolveram modelos para explicá-
las. Aparentemente, vivemos em dois mundos distintos, o das 
relações sociais e o da economia de mercado. Enquanto o 
primeiro é regido por valores como amor e lealdade, o segundo 
tem como marca indexadores monetários e contratos. Sempre 
que misturamos os dois registros, surgem mal-entendidos. 
  
O economista Dan Ariely vai mais longe e propõe que, no 
mundo das relações sociais, o presente serve para aliviar 
culpas: ofereça ao presenteado algo de que ele goste, mas acha 
bobagem comprar, como um jantar naquele restaurante 
chique ou um perfume um pouco mais caro. O que você está 
lhe dando, na verdade, é uma licença para ser extravagante. 
 
Segundo Ariely, é esse mecanismo que explica o sucesso de 
vales-presentes e congêneres, que nada mais são que 
dinheiro com prazo de validade e restrições de onde pode ser 
gasto. 
 
(Hélio Schwartsman. Folha de S.Paulo, 4/12/2011, com 
adaptações) 
  
Assinale a palavra em que o elemento con- (ou co-) NÃO 
tenha o mesmo valor que o de congêneres. 
 a)  concentrar 
 b)  condomínio 
 c)  contabilidade 

 d)  confraria 
  
  
  
Questão 79: FGV  
TEXTO – QUANTO FALTA PARA O DESASTRE? 
  
Verão de 2015. As filas para pegar água se espalham por 
vários bairros. Famílias carregam baldes e aguardam a 
chegada dos caminhões-pipa. Nos canos e nas torneiras, nem 
uma gota. O rodízio no abastecimento força lugares com 
grandes aglomerações, como shopping centers e faculdades, a 
fechar. As chuvas abundantes da estação não vieram, as obras 
em andamento tardarão a ter efeito e o desperdício continuou 
alto. Por isso, São Paulo e várias cidades vizinhas, que formam 
a maior região metropolitana do país, entram na mais grave 
crise de falta d’água da história. (Época, 16/06/2014) 
  
O item abaixo cujas palavras, retiradas dos textos desta prova, 
mostram o mesmo tipo de processo de formação é: 
 a) onipresente/caminhões-pipa; 
 b) infindas/inesgotabilidade; 
 c) abastecer/abastecimento; 
 d) banheiro/descarga; 
 e) consumo/rodízio. 
  
Questão 80: CESGRANRIO 
  
Palavras como regulação e emissão, embora provenham 
igualmente de verbos (regular; emitir), apresentam uma 
divergência de grafia em sua terminação. É grafada com -ção 
a palavra criada a partir do verbo 
 a) omitir 
 b) competir 
 c) permitir 
 d) conceder 
 e) converter 
  
Questão 81: IBFC  
Texto 
  
Gente-casa 
  
Existe gente-casa e gente-apartamento. Não tem nada a ver 
com tamanho: há pessoas pequenas que você sabe, só de 
olhar, que dentro têm dois pisos e escadaria, e pessoas 
grandes com um interior apertado, sala e quitinete. Também 
não tem nada a ver com caráter. Gente-casa não é 
necessariamente melhor do que gente-apartamento. A casa 
que alguns têm por dentro pode estar abandonada, a pessoa 
pode ser apenas uma fachada para uma armadilha ou um 
bordel. Já uma pessoa-apartamento pode ter um interior 
simples mas bem ajeitado e agradável. É muito melhor 
conviver com um dois quartos, sala, cozinha e dependências 
do que com um labirinto. 
  
Algumas pessoas não são apenas casas. São mansões. Com 
sótão e porão e tudo que eles comportam, inclusive baús 
antigos, fantasmas e alguns ratos. É fascinante quando alguém 
que você não imaginava ser mais do que um apartamento 
com, vá lá, uma suíte, de repente se revela um sobrado com 
pátio interno, adega e solário. É sempre arriscado prejulgar: 
você pode começar um relacionamento com alguém pensando 
que é um quarto-e-sala conjugado e se descobrir perdido em 
corredores escuros, e quando abre a porta, dá no quarto de 



uma tia louca. Pensando bem, todo mundo tem uma casa por 
dentro, ou no mínimo, bem lá no fundo, um porão. Ninguém é 
simples. Tudo, afinal, é só a ponta de um iceberg (salvo ponta 
de iceberg, que pode ser outra coisa) e muitas vezes quem 
aparenta ser apenas uma cobertura funcional com qrt. sal. 
lavab. e coz. só está escondendo suas masmorras. 
  
(VERÍSSIMO, Luis Fernando.O Melhor das Comédias da Vida 
Privada. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004) 
  
Na construção do termo “gente-casa”, o autor explora 
possibilidades de arranjos morfológicos e o potencial de 
formação de palavras na Língua. Observe as afirmações 
abaixo: 
  

I. “gente” é o termo determinado do composto. 
  
II. “casa” é o termo determinante do composto. 
  
III. O hífen foi utilizado para marcar uma unidade 
morfológica e semântica. 
  
IV. O processo que originou tal construção foi a 
derivação. 

  
São corretas as seguintes afirmações: 
 a) I e II apenas. 
 b) II e IV apenas. 
 c) I, II e III apenas. 
 d) III e IV apenas. 
  
Questão 82: CESPE  
Texto II: para a questão 
 
Por mais que se escoem 
coisas para a lata do lixo, 
clipes, cãibras, suores, 
restos do dia prolixo, 
por mais que a mesa imponha 
o frio irrevogável do aço, 
combatendo o que em mim contenha 
a linha flexível de um abraço, 
sei que um murmúrio clandestino 
circula entre o rio de meus ossos: 
janelas para um mar-abrigo 
de marasmos e destroços. 
Na linha anônima do verso 
aposto no oposto de meu sim, 
apago o nome e a memória 
num Antônio antônimo de mim. 
 
Antonio Carlos Secchin. Autoria. In: Todos os ventos. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2002, p. 61-2. 
  
Em relação ao poema acima, julgue (C ou E) o item 
subsequente. 
  
No verso “num Antônio antônimo de mim”, o poeta explora o 
fato de que tanto “Antônio” quanto “antônimo” compartilham 
a mesma raiz etimológica, que indica oposição, como em 
antissemita e antialérgico. 
 Certo  
 Errado  
  
Questão 83: FUNCAB 

  
O termo NATURALMENTEé formado por: 
 a) composição por justaposição. 
 b) derivação sufixal. 
 c) derivação parassintética. 
 d) derivação imprópria. 
 e) composição por justaposição. 
  
Questão 84: FUNCAB   
  
Os prefixos destacados nas palavras Reaproveitadas e Incerta , 
significam, respectivamente: 
 a) objetivo – inferioridade. 
 b) movimento para trás – afastamento. 
 c) proximidade – anterioridade. 
 d) combinação – ação contrária. 
 e) repetição – negação. 
  
Questão 85: CESGRANRIO  
A palavra pão faz o plural pães. 
 
Outra palavra que faz o seu plural também em -ÃES é 
 a) órfão 
 b) gavião 
 c) capitão 
 d) coração 
 e) redação 
  
Questão 86: CESGRANRIO  
O grupo em que ambas as palavras contêm o mesmo prefixo 
de negação que ocorre em atípica é 
 a) alienado, atópico 
 b) ativista, aleatório 
 c) agramatical, acromático 
 d) agrotóxico, alimentício 
 e) assimétrico, acalorado 
  
Questão 87: FGV  
Quando se pensa em animais hematófagos, ou seja, que vivem 
(comem) de sangue, a primeira imagem que vem à cabeça de 
muita gente é a de um morcego. Esse mamífero levou toda a 
fama, provavelmente por ter inspirado um dos personagens 
mais famosos das histórias de terror, o Conde Drácula. 
(Ciência hoje, UOL) 
 
Nesse segmento, a palavra “hematófago” está explicada por 
meio de seus radicais componentes; a palavra abaixo que tem 
sua explicação dada INCORRETAMENTE, seguindo o mesmo 
padrão, é: 
 a)  biografia / descrição da vida; 
 b)  paquiderme / que tem pele grossa; 
 c)  hemisfério / metade da esfera; 
 d)  ortografia / escrita correta; 
 e)  ecologia / estudo das árvores. 
  
Questão 88: FUNCAB   
De acordo com o processo de formação de palavras, o 
vocábulo destacado em “[...] talvez não tão sangrenta quanto a 
Segunda Guerra na Europa, mas mesmo assim 
ENCARNIÇADA.”, (§ 1) é um caso de derivação: 
 a) imprópria. 
 b) regressiva. 
 c) parassintética. 
 d) sufixal. 
 e) prefixal. 



  
Questão 89: FGV  
A parti do fragmento a seguir, responda à questão. 
 
Guardar água em vasilhame de material de limpeza 
 
Não adianta lavar mil vezes. Nunca reutilize galões de material 
de limpeza ou de qualquer outro produto que tenha 
substância química para guardar água para consumo. A água 
pode ser contaminada e causar problemas à saúde. 
  
As opções a seguir apresentam formas sublinhadas que 
indicam o valor semântico de modo correto, à exceção de 
uma. Assinale-a. 
 a) Vasilhame = coletivo. 
 b) Reutilize = ação repetida. 
 c) Limpeza = ação de. 
 d) Atmosférico = relativo a. 
 e) Especialista = adepto de. 
  
Questão 90: FGV  
Texto – Os bebés e a TV 
  
Os bebés têm uma necessidade muito grande de interação. É 
esta que permite um saudável desenvolvimento. Como as 
cores, os movimentos animados e os sons da televisão captam 
facilmente a atenção dos bebés, muitas vezes os pais (ou até 
educadoras nas creches - cerca de 73% das crianças vê 
televisão na creche, segundo a Deco) usam-nas como 
“babysitters”. 
  
A utilização excessiva da televisão pode comprometer a 
capacidade do bebé em explorar o ambiente, comunicar, 
aprender a distrair-se sozinho, acalmar-se de forma 
autónoma, e aprender a brincar – o que mais tarde pode 
comprometer o desenvolvimento da capacidade simbólica, 
fundamental para a saúde mental da criança. 
  
A televisão é uma fonte de hiperestimulação desajustada para 
os bebés, não só por alguns conteúdos mas principalmente 
pelos seus ritmos bem mais acelerados e estimulantes que o 
ritmo da vida real. O seu uso pode deixar o bebé agitado pela 
quantidade de informação que o seu cérebro terá de processar 
(pois cada imagem televisiva é constituída por um conjunto de 
centenas de pontos luminosos). Um bebé pequeno não 
consegue acompanhar a velocidade da sequência de imagens, 
nem os cortes constantes de luz e de som, sendo estes 
ansiogénicos. Os bebés avaliam a sua segurança através dos 
ritmos, das rotinas, da tranquilidade, assim, qualquer presença 
disrítmica, como a da televisão, será geradora de ansiedade, 
aumentando o choro e dificultando o sono. (CAROLINA Albino, 
Sapolifestyle) 
  
Entre as palavras abaixo, retiradas do texto, aquela cujo 
elemento inicial destacado tem seu valor semântico 
corretamente indicado é: 
 a) hiperestimulação / hiper: deficiência; 
 b) disrítmica / dis: dificuldade; 
 c) televisão / tele: em cores; 
 d) acalmar-se / a: negação; 
 e) autônoma / auto: individual. 
  
Questão 91: FGV 
 Entre os que estão abaixo, aquele que se forma a partir de 
uma palavra de classe diferente das demais é: 

 a) crença; 
 b) construção; 
 c) pilhagem; 
 d) superioridade; 
 e) organização. 
  
Questão 92: FGV  
TEXTO 2 - O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é 
uma lei bem justa e generosa, ainda largamente ignorada em 
suas medidas de proteção e promoção. Mesmo quanto às 
sanções previstas no estatuto, antes de se chegar à internação, 
há uma série de outras menos severas, como a advertência, a 
prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida, 
que são frequentemente ignoradas, passando-se diretamente 
à privação de liberdade, mesmo em casos em que isso não se 
justifica. Os poderes públicos, inclusive o Judiciário, estão em 
dívida com a sociedade por conta da inobservância do estatuto 
em sua integralidade. 
 
Reconheço que a punição não é o único remédio para a 
violência cometida pelos jovens. Evidentemente, políticas 
sociais, educação, prevenção, assistência social são medidas 
que, se aplicadas no universo da população jovem, terão o 
condão, efetivamente, de reduzir a violência. Mas, em 
determinados casos, é preciso uma punição mais eficaz do 
que aquelas preconizadas pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
  
(Aloysio Nunes Ferreira, Época). 
  
Entre as palavras abaixo, aquela que mostra uma formação 
distinta das demais é: 
 a) promoção; 
 b) proteção; 
 c) internação; 
 d) população; 
 e) prevenção. 
  
Questão 93: FGV  
TEXTO - Por que muitos continuam usando os remédios de 
marca? 
 
Basicamente, pelo marketing da indústria farmacêutica, que 
consegue convencer o paciente a adquirir o produto de marca. 
Além disso, se um paciente finalmente encontrou um remédio 
que funciona para o seu caso, pode resistir a trocá-lo pela 
versão genérica, por medo de perder o efeito do medicamento 
- embora o genérico equivalha ao de referência. E há 
princípios inativos nas drogas genéricas que podem ser 
diferentes daqueles das drogas de marca. Eles não afetam a 
maneira como a droga funciona, mas podem alterar a 
aparência e o sabor, fazendo as pessoas pensarem que falta 
alguma coisa no remédio genérico. 
  
(Veja.com) 
  
Os dois verbos do texto que possuem substantivos cognatos 
formados com o mesmo sufixo são: 
 a)  continuar / conseguir; 
 b)  convencer / adquirir; 
 c)  encontrar / funcionar; 
 d)  resistir / equivaler; 
 e)  perder / alterar. 
  
Questão 94: FGV  



“... acabar com os criadouros de mosquitos”. 
  
O vocábulo sublinhado tem um sufixo (-douro) indicando 
“lugar”, que também está presente em 
 a) “No ano vindouro, pretendia viajar à Europa.”  
 b) “Com a crise, o bebedouro estava quase seco.” 
 c) “Nutria por ela um sentimento duradouro.” 
 d) “Pretendia criar algo imorredouro.”  
 e) “Passou por intenso suadouro no verão.” 
  
Questão 95: CESPE 
Sei que fazer o inconexo aclara as loucuras. 
  
Sou formado em desencontros. 
  
A sensatez me absurda. 
  
Os delírios verbais me terapeutam. 
  
Posso dar alegria ao esgoto (palavra aceita tudo). 
  
(E sei de Baudelaire que passou muitos meses tenso porque 
não encontrava um título para os seus poemas. 
 
Um título que harmonizasse os seus conflitos. Até que 
apareceu Flores do mal. A beleza e a dor. Essa antítese o 
acalmou.) 
  
As antíteses congraçam. 
 
Manoel de Barros. Livro sobre nada. Rio de Janeiro: Record, 
1997, p. 49. 
  
Julgue (C ou E) o item seguinte, relativo ao poema de Manoel 
de Barros. 
  
Sei que fazer o inconexo aclara as loucuras. 
  
Sou formado em desencontros. 
  
A sensatez me absurda. 
  
Os delírios verbais me terapeutam. 
  
Posso dar alegria ao esgoto (palavra aceita tudo). 
  
(E sei de Baudelaire que passou muitos meses tenso porque 
não encontrava um título para os seus poemas. 
 
Um título que harmonizasse os seus conflitos. Até que 
apareceu Flores do mal. A beleza e a dor. Essa antítese o 
acalmou.) 
  
As antíteses congraçam. 
 
Manoel de Barros. Livro sobre nada. Rio de Janeiro: Record, 
1997, p. 49. 
  
Julgue (C ou E) o item seguinte, relativo ao poema de Manoel 
de Barros. 
  
As palavras “inconexo” e “absurda” foram formadas pelo 
mesmo processo de derivação, que resulta em mudança de 
categoria gramatical de um vocábulo, sem que haja alteração 
morfológica. 

 Certo  
 Errado  
  
Questão 96: SMA-RJ  
  
Na formação das palavras imperdível e desconhecimento, os 
afixos destacados, embora distintos, têm o mesmo sentido, de 
negação. Há ERRO na indicação do significado de prefixos em: 
 a) abuso/ apogeu – superioridade 
 b) subterrâneo/ hipoteca – posição inferior 
 c) intramuscular/ endovenoso – movimento para dentro 
 d) contrapor/ antipatia – oposição 
  
Questão 97: FGV  
  
 A opção em que o prefixo IM/IN apresenta SENTIDO 
NEGATIVO  nos dois vocábulos é: 
 a) inadiáveis / internação; 
 b) infratores / instituições; 
 c) impropriedade / indistintamente; 
 d) inexistentes / implicar; 
 e) iniciativas / inimputabilidade. 
  
Questão 98: FUNCAB   
Os sufixos que – como os sufixos de DISCRIMINAÇÃO e 
EXCLUSÃO (parágrafo 1) – derivam substantivos de verbos, 
exprimindo noção de “ato ou resultado de ato”, estão 
destacados em: 
 a) acolhiMENTO– desistÊNCIA. 
 b) governANTE – agressOR. 
 c) capaciDADE – lembrANÇA. 
 d) tolerÂNCIA– pobrEZA. 
 e) mansiDÃO – lavaTÓRIO. 
  
Questão 99: FUNCAB  
Na palavra "INTERcâmbíos", o elemento destacado significa: 
 a) oposição. 
 b) reciprocidade. 
 c) movimento para dentro. 
 d) negação. 
 e) excesso. 
  
Questão 100: FUNCAB  
O substantivo destacado em: "outras formas de COMBATE" foi 
formado pelo processo de: 
 a)  derivação regressiva. 
 b)  composição por justaposição. 
 c)  derivação sufixal. 
 d)  composição por aglutinação. 
 e)  derivação prefixai. 
  
  
Questão 101: FUNCAB 
  
A importância deste processo reside no fato de ele possibilitar 
a criação dos chamados substantivos pós-verbais, em que há 
supressão de elemento. O trecho reproduzido que traz 
exemplo desse processo é: 
 a)  “(que geralmente são ilimitados e odeiam controles)” 
 b)  “nós somos diferentes e temos biografia” 
 c)  “lembro-me bem de como era impossível” 
 d)  “Numa fila, portanto, não vale o oculto.” 
 e)  “ninguém pode ser sempre o primeiro da fila” 
  
Questão 102: FGV   



São vocábulos do texto que exemplificam o processo de 
formação de palavras denominado derivação sufixal: 
 a)  desacelerar / economia; 
 b)  mundial / emergente; 
 c)  investimento / ilustre; 
 d)  vítima / transição; 
 e)  paisagem / econômica. 
  
Questão 103: FGV 
Entre os pares de palavras abaixo, retiradas do texto 1, aquelas 
que são formadas por processos de formação diferentes são: 
 a)  publicidade / consumidores; 
 b)  desejo / inveja; 
 c)  avareza / poupança; 
 d)  descalcificar / inúmeros; 
 e)  preguiça / passeio. 
  
  
Questão 104: FGV  
Texto – Argumentos contra a redução da maioridade penal 
 
1. A redução da maioridade penal fere uma das cláusulas da 
Constituição Federal que não podem ser modificadas por 
congressistas. 
 
2. A inclusão de jovens a partir de 16 anos no sistema 
prisional brasileiro não iria contribuir para sua reinserção na 
sociedade. 
 
3. A pressão para a redução da maioridade penal está baseada 
em casos isolados, e não em dados estatísticos. 
 
4. Em vez de reduzir a maioridade penal, o governo deveria 
investir em educação e em políticas públicas para proteger os 
jovens e diminuir a vulnerabilidade deles diante da violência. 
 
5. A redução da maioridade penal iria afetar, principalmente, 
jovens negros, pobres e moradores de áreas periféricas no 
Brasil, na medida em que este é o perfil de boa parte da 
população carcerária brasileira. 
 
(Uol-Cotidiano 19/05/2015 – adaptado) 
  
Entre os substantivos abaixo, retirados do texto 1, aquele que 
NÃO é formado a partir de verbo é: 
 a)  Constituição; 
 b)  pressão; 
 c)  inclusão; 
 d)  redução; 
 e)  população. 
  
  
Questão 105: CESGRANRIO  
  
Relacione as palavras ao seu respectivo processo de formação. 
  

(I) malsão 
(II) incerto 
(III) envelhecer 
(IV) aceitável 
  
(R) derivação sufixal 
(S) derivação prefixal 
(T) derivação parassintética 

  

A relação correta é: 
 a) I – R , III – S, IV– T 
 b) I – S , II – T, III – R 
 c) I – T , II – S, III – R 
 d) II – R , III – T, IV– S 
 e) II – S , III – T, IV– R 
  
Questão 106: CESGRANRIO  
  
Marque o único vocábulo formado de dois radicais gregos. 
 a) Anacrônico. 
 b) Parâmetros. 
 c) Alvissareira. 
 d) Demógrafos. 
 e) Transformação. 
  
Questão 107: IBFC  
 
O vocábulo “entristecido”,  é um exemplo de: 
 a)  palavra composta 
 b)  palavra primitiva 
 c)  palavra derivada 
 d)  neologismo 
  
Questão 108: FUNCAB 
Quanto à estrutura e formação, as palavras “ insubordinada ” , 
“jornalistas ” e “abrigo ” são classificadas, respectivamente, 
como: 
 a) derivação parassintética / derivação sufixal / primitiva. 
 b) derivação prefixal / derivação parassintética / derivação 
regressiva. 
 c) composição por aglutinação / derivação sufixal / 
primitiva. 
 d) derivação prefixal / composição por aglutinação / 
derivação regressiva. 
 e) derivação prefixal / derivação sufixal / derivação 
regressiva. 
  
Questão 109: FGV   
Assinale a opção que apresente uma palavra formada por 
processo de derivação. 
 a)  palestra 
 b)  novos 
 c)  comentarista 
 d)  bom 
  
Questão 111: IBFC  
Indique a opção em que haja um prefixo cujo valor semantico 
encontra-se, corretamente, indicado. 
 a) "remonta-la" (2°§) — excesso 
 b) "incompletude" (2°§) — posição intermediaria 
 c) "exponha"(3°§) - movimento de saída 
 d) "rebanho" (3°§) - repetição 
  
Questão 112: SMA-RJ   
Os radicais gregos que compõem esse vocábulo participam na 
formação das palavras listadas a seguir. Há incorreção no 
significado que se indica para: 
 a)  neonazismo = movimento de revivescência do nazismo; 
litolatria = adoração à pedra 
 b)  neologismo = palavra ou expressão estrangeira numa 
língua; litomancia = processo de gravura executado sobre 
pedra 
 c)  neonatal = referente ao recém-nascido; litosfera = crosta, 
parte externa consolidada da Terra 



 d)  neozelandês = pertencente ou relativo à Nova Zelândia; 
litoclastia = processo de reduzir cálculos da bexiga a 
fragmentos 
 
Questão 113: FGV  
  
Assinale a palavra que NÃO tenha sido formada pelo mesmo 
processo que as demais. 
 a)  inibitórias 
 b)  democracias 
 c)  operárias 
 d)  redondezas 
 e)  formação 
  
Questão 114: IBFC 
  
O emprego de um sufixo pode conferir valor semântico ao 
vocábulo refletindo juízos, valoração. Assim, dentre as palavras 
abaixo, assinale a única cujo sufixo explicita um sentido 
crítico: 
 a)  "sobrevivência" (1º §) 
 b)  "melancólica" (2º §) 
 c)  "geladeira" (2º §) 
 d)  "obrigatório' (3º §) 
 e)  "modismos" (6º §) 
  
  
Questão 115: CESGRANRIO  
  
Algumas palavras são formadas pelo acréscimo de prefixos ou 
de sufixos. É o caso de “contracultura”, que é formada pela 
combinação entre o prefixo “contra” e a palavra “cultura”. 

  
O grupo que é formado por palavras em que “contra” é um 
prefixo que expressa “sentido contrário” é 
 a)  contraexemplo, contraveneno 
 b)  contrátil, contraespionagem 
 c)  contrassenha, contratual 
 d)  contratura, contraversão 
 e)  contração, contrato 
  
Questão 116: FGV  
     
A frase “Me traz um refri” tem um vocábulo abreviado da 
mesma forma que o vocábulo sublinhado abaixo: 
 a)  O portuga não me pagou o que deve! 
 b)  O atraso dos trens me deixou irritado. 
 c)  Assisti a um Fla X Flu no domingo. 
 d)  A CPI dos Correios deu encrenca! 
 e)  A Uerj fará vestibular no próximo sábado. 
  
Questão 117: IDECAN  
  
A palavra “imparável”, presente no trecho “Por falar nisso, em 
Davos como em outras plateias, os últimos anos foram 
marcados pela sensação de que a ascensão dos emergentes era 
imparável.” (11º§), é formada por qual(is) processo(s) 
morfológico(s)? 
 a)  Derivação sufixal, apenas. 
 b)  Derivação prefixal, apenas. 
 c)  Derivação sufixal e prefixal. 
 d)  Composição por aglutinação. 
 e)  Composição por justaposição. 
 

Gabarito 
1) E 2) C 3) C 4) A 5) C 6) E 7) A 8) C 9) D 10) C 11) 
C 12) D 13) D 14) B 15) E 16) C 17) A 18) C 19) D 
20) Certo 21) Errado 22) Certo 23) Certo 24) A 25) 
E 26) A 27) D 28) B 29) B 30) A 31) D 32) D 33) C 
34) D 35) D 36) B 37) E 38) C 39) B 40) D 41) E 42) 
C 43) B 44) C 45) B 46) B 47) C 48) B 49) A 50) A 
51) E 52) C 53) E 54) A 55) E 56) D 57) B 58) B 59) 

E 60) A 61) D 62) C 63) A 64) D 65) E 66) E 67) E 
68) B 69) D 70) E 71) A 72) C 73) C 74) B 75) A 76) 
B 77) D 78) C 79) B 80) B 81) A 82) Errado 83) B 
84) E 85) C 86) C 87) E 88) C 89) E 90) B 91) D 92) 
D 93) D 94) B 95) Errado 96) A 97) C 98) A 99) B 
100) A 101) D 102) B 103) E 104) E 105) E 106) D 
107) C 108) E 109) B 110) C 111) C 112) B 113) B 
114) E 115) A 116) C 117) C 


