
1. (FUVEST) Foram formadas pelo mesmo processo as seguintes palavras: 

      a) vendavais, naufrágios, polêmicas 

      b) descompõem, desempregados, desejava 

      c) estendendo, escritório, espírito 

      d) quietação, sabonete, nadador 

      e) religião, irmão, solidão 

 

2. (TRE-ES) Quem possui inveja é: 

      a) invejozo 

      b) invejeiro 

      c) invejado 

      d) invejoso 

      e) invejador 

 

3. (ETF-SP) Assinalar a alternativa que indique corretamente o processo de 

formação das palavras sem-terra, sertanista e desconhecido: 

      a) composição por justaposição, derivação por sufixação, derivação por 

prefixação e sufixação 

      b) composição por aglutinação, derivação por sufixação e derivação por 

parassíntese 

      c) composição por aglutinação, derivação por sufixação e derivação por 

sufixação 

      d) composição por justaposição, derivação por sufixação e composição por 

aglutinação 

      e) composição por aglutinação, derivação por sufixação e derivação por 

prefixação 

 

4. (FUVEST) Assinalar a alternativa que registra a palavra que tem o sufixo 

formador de advérbio: 

      a) desesperança          

      b) pessimismo         

      c) empobrecimento 

      d) extremamente 

      e) sociedade 

 

5. (CESGRANRIO) Os vocábulos aprimorar e encerrar classificam-se, quanto 

ao processo de formação de palavras, respectivamente, em: 

      a) parassíntese - prefixação 

      b) parassíntese - parassíntese 

      c) prefixação - parassíntese 

      d) sufixação - prefixação e sufixação 

      e) prefixação e sufixação - prefixação 

 



6. (PUC) Considerando o processo de formação de palavras, relacione a 

coluna da direita com a da esquerda: 

      ( 1 ) derivação imprópria         ( ) desenredo 

      ( 2 ) prefixação             ( ) narrador 

      ( 3 ) prefixação e sufixação         ( ) infinitamente 

      ( 4 ) sufixação             ( ) o voar 

      ( 5 ) composição por justaposição     ( ) pão de mel 

      a) 3, 4, 2, 5, 1     

      b) 2, 4, 3, 1, 5     

      c) 4, 1, 5, 3, 2 

      d) 2, 4, 3, 5, 1 

      e) 4, 1, 5, 2, 3 

 

7. (ETF-SP) Assinalar a alternativa em que as duas palavras são formadas 

por parassíntese: 

      a) indisciplinado - desperdiçar 

      b) incineração - indescritível 

      c) despedaçar - compostagem 

      d) endeusado - envergonhar 

      e) descamisado - desonestidade 

 

8. (ETF-SP) Assinalar a alternativa correta quanto à formação das seguintes 

palavras: girassol; destampado; vinagre; irreal. 

      a) sufixação; parassíntese; aglutinação; prefixação 

      b) justaposição; prefixação e sufixação; aglutinação; prefixação 

      c) justaposição; prefixação e sufixação; sufixação; parassíntese 

      d) sufixação; parassíntese; derivação regressiva; sufixação 

      e) aglutinação; prefixação; aglutinação; justaposição 

 

9. (CESGRANRIO) As palavras esquartejar, desculpa e irreconhecível foram 

formadas, respectivamente, pelos processos de: 

      a) sufixação - prefixação - parassíntese 

      b) sufixação - derivação regressiva - prefixação 

      c) composição por aglutinação - prefixação - sufixação 

      d) parassíntese - derivação regressiva - prefixação 

      e) parassíntese - derivação imprópria - parassíntese 

 

10. (PUC-RJ) A palavra engrossar apresenta o mesmo processo de 

formação de: 

      a) embalançar         

      b) abstrair             

      c) encaixotar 

      d) encobrir 



      e) perfurar 

 


