
 

Aula 
08A Formação das Palavras 

Vejamos como os morfemas se organizam para formar as palavras. Os 
principais processos de formação são: 

a) Derivação: Processo de formar palavras no qual a nova palavra é derivada 
de outra chamada de primitiva. Os processos de derivação são: 

- Derivação Prefixal: é um processo de formar palavras no qual um prefixo ou 
mais são acrescentados à palavra primitiva. Ex.: re/com/por (dois prefixos), desfazer, 
impaciente. 

- Derivação Sufixal: é um processo de formar palavras no qual um sufixo ou 
mais são acrescentados à palavra primitiva. Ex.: realmente, folhagem, 
terra/plana/gem (dois sufixos) 

- Derivação Prefixal e Sufixal: existe quando um prefixo e um sufixo são 
acrescentados à palavra primitiva de forma independente, ou seja, sem a presença 
de um dos afixos a palavra continua tendo significado. Ex.: deslealmente (des- 
prefixo e -mente sufixo). Você pode observar que os dois afixos são independentes: 
existem as palavras desleal e lealmente. 

- Derivação Parassintética: ocorre quando um prefixo e um sufixo são 
acrescentados à palavra primitiva de forma dependente, ou seja, os dois afixos não 
podem se separar, devem ser usados ao mesmo tempo, pois sem um deles a 
palavra não tem nenhum significado. Ex.: anoitecer (a- prefixo e -ecer sufixo), neste 
caso, não existem as palavras anoite e noitecer, pois os afixos não podem se 
separar. 

- Derivação Regressiva: existe quando morfemas da palavra primitiva 
desaparecem. Ex.: estudo (estudar), combate (combater), caça (caçar) 

- Derivação Imprópria: ocorre quando temos mudança de classe gramatical da 
palavra. Ex.: andar (verbo) usado como substantivo. O andar do pato é engraçado.; 
verde (geralmente adjetivo. Comprei uma camisa verde.) usado como substantivo. O 
verde do parque comoveu a todos.; coelho (substantivo comum) usado como 
substantivo próprio. Daniel Coelho da Silva. 

b) Composição: Processo de formação de palavras através do qual novas 
palavras são formadas pela junção de duas ou mais palavras já existentes. 
Existem duas formas de composição: 

- Por Justaposição: quando duas ou mais palavras se unem sem que ocorra 
alteração de suas formas ou acentuação primitivas. Ex.: guarda-chuva, segunda-
feira, passatempo. 

- Por Aglutinação: ocorre quando duas ou mais palavras se unem para formar 
uma nova palavra ocorrendo alteração na forma ou na acentuação. Ex.: fidalgo (filho 
+ de +algo), aguardente (água + ardente), embora (em + boa + hora). 

c) Abreviação ou redução: Consiste na redução de parte de palavras com 
objetivo de simplificação. Ex.: moto (motocicleta), gel (gelatina), cine (cinema). 

d) Onomatopeia: Consiste na formação de palavras pela imitação de sons e 
ruídos. Ex.: triiim, chuá, bué, pingue-pongue, miau, tique-taque, zunzum 

 

01. Indique o processo de formação das palavras abaixo 
a) desagradável   b) vaga-lume   c) valiosas   d) estremeceu   e) biografia 
f) casamento   g) toque-toque   h) desvalorizar   i) prever   j) pessimismo 
k) fone   l) andança   m) enfeitiçado   n) trovoada 

02. Analise as frases abaixo e diga qual é o processo de formação das 
palavras sublinhadas. 
a) Às sete horas da manhã começou o trabalho principal: a votação. 
b) Pedreira estava mesmo com a razão. 
c) O refém foi amordaçado pelos bandidos. 
d) Eu entrei na festa com um apetite monstro. 
e) Dr. Osmírio andaria desorientado, senão bufando de raiva. 

03. Analise a charge abaixo e comente sobre sua mensagem. 

 
04. Na frase “O orgulho emburrece as mentes mais brilhantes” a palavra 
sublinhada foi formada por que processo? Explique. 

05. Leia esta inspiradora máxima, observando o prefixo nela destacado: 
“Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida e viver com 
paixão, perder com classe e viver com ousadia. Pois o triunfo pertence a 
quem se atreve e a vida é muito bela para ser insignificante.” 

Charles Chaplin 

a) Identifique a ideia expressa pelo prefixo. 
b) Em qual das palavras o prefixo “in” não exprime a mesma ideia? 
Explique. -   indiscutível   -   incansável   -   incrível   -   indispensável 


