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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________ 

NOME:_______________________________________________________________ 

 

EXERCÍCIO – ESTRUTURA E FORMAÇÃO DE PALAVRAS  

 

1. Descreva quais palavras primitivas derivam as palavras derivadas a seguir: 

a) engavetar – gaveta (modelo de resposta) 

b) empobrecer – pobre 

c) riqueza – rico  

d) belíssimo – belo 

e) amanhecer – manhã 

f) pedinte –  pedir  

g) megaoferta – oferta 

h) aviador – avião 

i) infelizmente – feliz 

j) achocolatado – chocolate 

k) engrandecer – grande 

l) alegremente – alegre  

 

2. Descreva, se houver, os elementos que compõe as palavras a seguir: 

a) INFELIZ (modelo de resposta) 

Palavra primitiva – feliz 

Prefixo –  -in 

Sufixo –  não tem 

 

b) INFELIZMENTE  

Palavra primitiva – feliz 

Prefixo –   in- 

Sufixo –   -mente  

 

c) INCAPAZ 

Palavra primitiva –  capaz 

Prefixo – in 

Sufixo –  não tem 
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d) INCAPACIDADE 

Palavra primitiva –  capaz 

Prefixo – in 

Sufixo –  -dade 

 

e) CORREDOR  

Palavra primitiva –  correr 

Prefixo – não tem 

Sufixo –  -dor 

3. A palavra que “ganhador” traz o sufixo –dor  com o sentido de “aquele que”, ou 

seja, ganhador significa alguém que ganha algo, certo?  Qual palavra abaixo é 

possível encontrar um sufixo que traz o mesmo sentido de “aquele que”?  Marque 

apenas uma alternativa correta. 

a) ouvinte 

b) paredão 

c) racismo 

d) beleza 

e) bebedouro 

 

4.  A palavra “incapaz” tem o prefixo in- que traz o sentido de negação, ou seja, no 

caso dessa palavra significa “aquele que não é capaz”. Qual palavra abaixo traz o 

sentido de negação na frente de uma palavra da língua portuguesa? 

a) aportuguesar 

b) adiantado 

c) experiência 

d) imposição 

e) desconectado 

 

5.  Na palavra estudante temos um elemento colocado após o verbo “estudar” que é 

um elemento formador chamado: 

a) prefixo 

b) palavra 

c) sufixo 

d) desinência 

e) radical 
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6.  O elemento –nte  colocado após o verbo “estudar”  traz o sentido de: 

a) alguém que sofre uma ação. 

b) alguém que faz e sofre uma ação. 

c) alguém que faz uma ação. 

d) alguém neutro na ação. 

e) alguém que participa da ação de outra pessoa. 

 

7.  Há palavras na língua portuguesa que são consideradas estrangeirismos, isto é, 

advém de outro língua, todavia é utilizada junto das outras normalmente. Um 

exemplo disso é a palavra chip dos celulares. Provavelmente, você nem desconfiava 

que ela nem fosse parte de nossa língua de tão comum, não é mesmo?  Qual outra 

palavra abaixo é utilizada na língua portuguesa como a que acabamos de falar vinda 

de outra língua e sem alterar sua grafia?  

a) força. 

b) canal. 

c) celular. 

d) site. 

e) rede social. 

 

8.  Analise as palavras de cada alternativa a seguir e responda ao que se pede: 

I – anormal 

II – desatento 

III – impossível 

Qual delas apresenta prefixo (elemento que vem antes da palavra) com sentido de 

negação? 

a) I, II e III 

b) I e II 

c) I e III 

d) III 

e) II e III 

 

9. Escreva uma palavra que contenha um prefixo:  anteontem (exemplo de resposta) 

   

10.  Qual o sentido que o prefixo deu à palavra que você escreveu no exercício 

anterior (questão 9)?  Deu o sentido de algo que vem antes de (exemplo de resposta)  


