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REVISÃO DE ESTRUTURA E FORMAÇÃO DE PALAVRAS 

 Leia este poema: 

 

Ceninha caseira 

 

A família reunida 

No almoço do domingo: 

- Mãe, me dá laranjada. 

- A laranja se acabou. 

- Mãe, me dá limonada. 

- O limão se acabou. 

 

No almoço de domingo 

Da família reunida 

Ninguém pede amorada, 

Que o amor, também se acabou. 

 

(Sérgio Antunes. Relógio da sala. SP: Salesiana, 1986) 

 

 

a) Qual o processo de formação das palavras laranjada, limonada e amorada? 

 

b) Qual o Radical das palavras acima? 

 

c) Que elemento foi acrescentado aos radicais (PREFIXO ou SUFIXO) ? 

 

d) Quais são eles? 

 

e) Pelos primeiros versos, o que se espera que signifique amorada? 

 

f) Qual o significado criado pelo poeta nos últimos versos? 
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FORMAÇÃO DE PALAVRAS 

1)  Descreva de quais palavras primitivas vêm as palavras derivadas a seguir: 

 
a) engavetar – gaveta 
b) empobrecer – 
c) riqueza – 
d) belíssimo – 
e) amanhecer – 
f) pedinte – 
g) megaoferta – 
h) aviador – 
i) infelizmente – 
j) achocolatado – 
k) engrandecer – 
l) alegremente – 
 
2) Descreva, se houver, os elementos que compõe as palavras a seguir: 

 
a) INFELIZ  

Palavra primitiva – feliz 
Prefixo – -in 
Sufixo – não tem 
 
b) INFELIZMENTE 

Palavra primitiva – 
Prefixo – 
Sufixo – 
 
c) INCAPAZ 

Palavra primitiva – 
Prefixo – 
Sufixo – 
 
d) INCAPACIDADE 

Palavra primitiva – 
Prefixo – 
Sufixo – 
 
e) CORREDOR 

Palavra primitiva – 
Prefixo – 
Sufixo – 
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REVISÃO 

 

1- Encontre no quadro e copie uma palavra que possa exemplificar cada um dos processos de formação 

indicados: 

 

Girassol                    coaxar                        dentista 

Zé                            cabisbaixo                  supersônico 

pesca                       Embratel                     emudecer 

 

a) Derivação parassintética:                                                   f) derivação sufixal: 

b) Abreviação:                                                                        g) composição por aglutinação: 

c) Derivação sufixal:                                                               h) composição por justaposição: 

d) Sigla:                                                                                   i) derivação regressiva: 

e) Onomatopeia: 

 

2-  Leia este poema: (Sérgio Caparelli. Tigres no quintal. Porto Alegre: Kuarup, 1997) 

 

Minha bicicleta 

 

Com minha bíci, 

Eu roubo a lua 

Pra enfeitar 

A minha rua 

Com minha bíci 

Dou nó no vento 

E até fantasma 

Eu espavento [...] 

 

a) Que processo de formação explica a forma bíci? 

 

b) Que outras palavras você usa, formadas pelo mesmo processo? 

 

c) Escreva mais dois exemplos de palavras formadas pelo mesmo prefixo ou mesmo radical da palavra 

bicicleta. 
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REVISÃO 

1-  Leia o poema. 

 

Super  

(Ulisses Tavares. Caindo na real. São Paulo: Brasiliense, 1984) 

Superpopulação 

Superpoluição 

Superstição 

Supertensão 

Socorro, super-homem!!! 

 

a) Qual o processo de formação da maioria das palavras desse poema? 

 

b) Qual o elemento comum a todas essas palavras? 

 

c) O que indica, no texto, o prefixo super ? 

 

d) Por que motivo o poeta pede socorro ao super-homem? 

 

2- Dê 10 exemplos de palavras derivadas por prefixação: 

 

3- Dê 10 exemplos de palavras derivadas por sufixação: 
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Leia: 

 

Bill Watterson. “Tem alguma coisa babando embaixo da cama” – As aventuras de Calvin e Haroldo. São 
Paulo: Conrad. 2008. 

Questões 
Questão 1 – Na frase “Ela diz que nós não entendemos […]”, o pronome “Ela” que, desempenha a função 

de sujeito simples, tem como referente: 
R: 

Questão 2 – No terceiro quadrinho da tira, o sujeito do verbo “acho” aparece oculto. Identifique-o: 

R: 

Questão 3 –  O sujeito da oração “Mas você que não vá para nenhum outro lugar […]” tem como núcleo o 
termo: 
a) “você” 
b) “nenhum” 
c) “outro” 
d) “lugar” 
  
Questão 4 – Assinale a frase cujo verbo em destaque não tem sujeito: 
a) “Minha mãe disse que […]” 
b) “[…] morrer é tão natural quanto nascer […]” 
c) “Mas, há muitas coisas que não entendemos […]” 
d) “E que devemos usar da melhor forma possível […]” 
 
Questão 5 – Relacione: 

1. Sujeito simples 

2. Sujeito composto 

3. Sujeito oculto          

4. Sujeito indeterminado 

(     ) Calvin e Haroldo deram um abraço apertado. 

(     ) Calvin conversava com Haroldo sobre coisas da vida. 

(     ) Não se entende isso de verdade. 

(     ) Penso bastante a respeito disso. 
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

Águia na beira do rio  

    Não é só o velho e famoso sapo-cururu que mora na beira do rio. A águia-cinzenta é outra 

que vive por ali. A Harpyhalietus coronatus, como é chamada pelos cientistas, prefere habitar 

áreas campestres, mas também gosta de ficar perto das águas, em ambientes conhecidos como 
matas de galeria. 

    Pesando cerca de três quilos e medindo, aproximadamente, 66 centímetros de altura, essa 

águia é considerada uma das maiores do Brasil. Por causa da plumagem cinza-escura que 

encobre a maior parte do seu corpo, foi ela que se tornou popularmente conhecida como águia-
cinzenta. Suas asas são longas e largas, mas sua cauda é curta, com a ponta negra e uma 

faixa transversal branca. As pernas dessa ave são amarelas e compridas e os dedos, curtos. A 

fêmea é muito parecida com o macho, porém, um pouco maior. Aqueles que não atingiram a 
fase adulta – os imaturos, como são chamados pelos cientistas – têm uma faixa creme acima 

do olho e a parte inferior do corpo com estrias esbranquiçadas. 

    A águia-cinzenta tem uma voz forte e para se comunicar utiliza uma longa repetição de 
notas que soa em nossos ouvidos como um “gli, gli, gli”. 

    Ela vive solitária, podendo, às vezes, ser encontrada em atividade durante todo o dia, até o 

anoitecer. Gosta de pousar sobre postes ou estacas, onde fica observando suas presas. Seu 

cardápio é variado e inclui outras aves, peixes, répteis ou pequenos mamíferos, como os tatus. 
    A águia-cinzenta constrói seus ninhos em árvores e, como a maioria das grandes aves, se 

reproduz em intervalos de mais de um ano, ocasião em que põe apenas um ovo, que chega a 

pesar, aproximadamente, 100 gramas. Os filhotes necessitam do cuidado dos pais por seis 
meses ou mais e, em geral, só se tornam adultos quanto atingem entre dois e três anos de 

idade. 

    A destruição dos locais onde vive essa águia, como o cerrado – um dos seus principais 
habitats – tem prejudicado a alimentação, a reprodução e a moradia da águia-cinzenta. O 

desmatamento, as queimadas e o uso excessivo de pesticidas – substâncias tóxicas que 

combatem as pragas nas plantações – também contribuem para a destruição de seu ambiente 

natural. Por tudo isso, a águia-cinzenta encontra-se seriamente ameaçada de extinção. 
Aline Braga Moreno e Maria Alice S. Alves. Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Edição 285. 

Disponível em: <http://capes.cienciahoje.org.br>. 

  
Questões 

1- No trecho “A águia-cinzenta é outra que vive por ali.”, as autoras empregam a palavra “ali” 

para retomar o lugar onde vive a águia-cinzenta. Identifique esse lugar: 

  
2- As autoras citam um hábito da águia-cinzenta no trecho: 

(     ) “[…] é considerada uma das maiores do Brasil.” 

(     ) “A águia-cinzenta tem uma voz forte […]” 
(     ) “Gosta de pousar sobre postes ou estacas […]” 

  

3- Em “Pesando cerca de três quilos […]”, as autoras do texto citam: 
(     ) o peso exato da águia-cinzenta. 

(     ) o peso provável da águia-cinzenta. 

(     ) o peso aproximado da águia-cinzenta. 

  
4-No segmento “[…] com a ponta negra e uma faixa transversal branca.”, as autoras do texto 

caracterizam: 

(     ) as asas da águia-cinzenta. 
(     ) a cauda da águia-cinzenta. 

(     ) as pernas da águia cinzenta. 

  



5- No fragmento “A fêmea é muito parecida com o macho, porém, um pouco maior […]”, o 

vocábulo sublinhado expressa: 
(     ) um contraste. 

(     ) uma ressalva. 

(     ) uma compensação. 

  
6- Na passagem “A águia-cinzenta tem uma voz forte e para se comunicar utiliza uma longa 

repetição de notas […]”, o termo “para” indica: 

(     ) um destino. 
(     ) uma condição. 

(     ) uma finalidade. 

  
7- Na frase “Ela vive solitária, podendo, às vezes, ser encontrada em atividade durante todo o 

dia […]”, a locução grifada aponta para um fato: 

(     ) efêmero. 

(     ) contínuo. 
(     ) esporádico. 

  

8- No período “Seu cardápio é variado e inclui outras aves, peixes, répteis ou pequenos 
mamíferos, como os tatus.”, a palavra “como” exprime: 

(     ) um exemplo de pequenos mamíferos que compõem o cardápio da águia-cinzenta. 

(     ) um contraste entre os pequenos mamíferos que compõem o cardápio da águia-cinzenta. 
(     ) uma comparação entre pequenos mamíferos que compõem o cardápio da águia-cinzenta. 

  

9- No segmento “[…] a maioria das grandes aves, se reproduz em intervalos de mais de um 

ano […]”, o uso do verbo no singular é: 
(     ) proibido. 

(     ) obrigatório. 

(     ) facultativo. 
  

10- Na parte “[…] – substâncias tóxicas que combatem as pragas nas plantações – […]”, as 

autoras do texto definem: 
(     ) “o desmatamento”. 

(     ) “as queimadas”. 

(     ) “pesticidas”. 

  
11- Em “[…] tem prejudicado a alimentação, a reprodução e a moradia da águia-cinzenta.”, a 

que fato as autoras se referem? 

  
12- No fragmento “Por tudo isso, a águia-cinzenta encontra-se seriamente ameaçada de 

extinção.”, o termo evidenciado indica: 

(     ) modo. 

(     ) tempo. 
(     ) intensidade. 

  

13- A expressão “Harpyhalietus coronatus” aparece destacada no texto porque: 
(     ) é pouco conhecida. 

(     ) é de origem estrangeira. 

(     ) foi escrita incorretamente. 
  

14- Pode-se afirmar que o texto lido tem fins: 

(     ) didáticos. 

(     ) científicos. 
(     ) jornalísticos. 

  

  
 


