Nos verbos, a VT indica a conjugação a que pertencem ( 1ª:ar , 2ª:er ou
3ª:ir ). Ex.: partir-verbo de 3ª conjugação.
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Estrutura das Palavras

Toda palavra possui uma origem em uma determinada língua que
pode ser uma língua antiga, por exemplo o Latim, que é fonte de origem
de muitas de nossas palavras; ou pode ser originário de uma atual, dando
origem a um neologismo (o verbo deletar, não existia até pouco tempo,
vem da palavra delete, em inglês). Chamamos de Etimologia, o estudo da
origem das palavras.
No entanto, além de sua origem, estudamos a estrutura na qual cada
palavra se forma ou se transforma. Para isso precisamos conhecer alguns
elementos chamados Morfemas. Veja a seguir:
Radical: É o elemento comum de palavras cognatas também chamadas
de palavras da mesma família. É responsável pelo significado básico da
palavra. Ex.: terra, terreno, terreiro, terrinha, enterrar, terrestre...
Atenção: À s vezes, ele sofre pequenas alterações. Ex.: dormir,
durmo; querer, quis.
Há palavras indivisíveis que possuem apenas o radical. Como: bar,
sol, mar
Afixos: São partículas que se anexam ao radical para formar outras
palavras. Existem dois tipos de afixos:
Prefixos: colocados antes do radical. Ex.: desleal, ilegal
Sufixos: colocados depois do radical. Ex.: folhagem, legalmente
Infixos: São vogais ou consoantes de ligação que entram na formação
das palavras para facilitar a pronúncia. Existem em algumas palavras por
necessidade fonética. Os infixos não são significativos, não sendo
considerados morfemas. Ex.: café-cafeteira, capim-capinzal, gásgasômetro
Vogal Temática: A Vogal Temática (VT) se junta ao radical para receber
outros elementos. Fica entre dois morfemas. Existe vogal temática em
verbos e nomes. Ex.: beber, rosa, casa.

Tema: = radical + vogal temática. Ex.: cantar: cant + a = canta, comer:
com + e = come, partir: part + i = Parti
Desinências: São morfemas colocados no final das palavras para indicar
flexões verbais ou nominais. Podem ser:
Nominais: indicam gênero e número de nomes (substantivos,
adjetivos, pronomes, numerais). Ex.: gato – gata, casa - casas
Verbais: indicam número, pessoa, tempo e modo dos verbos. Existem
dois tipos de desinências verbais:
- Número-pessoal. Ex.: Nós corremos, eles correm
- Modo-temporal. Ex.: se nós corrêssemos, nós correríamos.

Atenção: Anote em seu caderno uma síntese do que foi visto na aula.

01. Observe o Morfema destacado e diga o que ele indica:
a) compostas b) enquadrar c) adotei d) falávamos e) bagunçado f) intolerante

02. A palavra menininhas possui quatro elementos distintos em sua
construção. Separe-os de acordo com a tabela abaixo:
Radical
XXXX

Sufixo Diminutivo
XXXXXXXX

Des. Nom. Gênero
XXXXXXXX

Des. Nom. Número
XXXXXXXX

03. Separe e classifique os morfemas das palavras abaixo, como no
exemplo
ANDÁSSEMOS

TRANSFORMEI

REGULARIZAR

DESENCONTRADA

And = Radical
á = Vogal Temática
sse = Des.M.Temp.
mos = Des.N.Pes.

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

04. Explique a diferença na construção das palavras imoral e moralizar.
05. Na palavra paulada, explique a função do L.

