
 

Aula 
08B Formação das Palavras II 

Além dos processos que já foram vistos, existem outros processos que 
incorporam palavras em nosso vocabulário. Vejamos abaixo: 

a) Neologismo: consiste na formação de palavras novas a partir de palavras 
estrangeiras com algumas adequações; ou casos especiais para dar ênfase, 
descrever uma ação, provocar humor, etc. Ex.: deletar (do inglês “delete”); twitar 
(postar em uma conta no Twitter); pagodear (cantar um pagode). 

b) Estrangeirismo: consiste na apropriação de palavras vindas de outras 
línguas exatamente como são em sua origem. Ex.: Notebook (inglês), pizza 
(italiana), abajur(francesa). 

c) Hibridismo: consiste na formação de palavras pela junção de radicais de 
línguas diferentes. Ex.: auto/móvel (grego + latim); socio/logia (latim + grego) 

d) Sigla: Consiste na redução de nomes ou expressões empregando a primeira 
letra ou sílaba de cada palavra. Ex.: UFMG - Universidade Federal de Minas 
Gerais, IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 
01. Observe a imagem ao lado e responda: 
 

a) Que palavra nos causa estranhamento e qual foi o 
processo de formação utilizado para construí-la? 
b) Que característica podemos presumir sobre o cantor 
Zeca Pagodinho, que está presente no anúncio (foto). 
c) Analisando o contexto e os elementos da 
propaganda, qual seria o sentido dessa palavra? 
 

02. Leia o poema abaixo e responda: 

                    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) Pelos primeiros versos, o que se espera que signifique amorada?  
c) Qual o significado criado pelo poeta? 

Leia a tirinha abaixo: 

 
03. Na tirinha acima encontramos duas palavras que passaram pelo mesmo 
processo de formação. Diga qual foi o processo e explique sua origem e 
significado. 

Leia a tirinha abaixo: 

 
04. Qual processo de formação a tirinha aborda? Que outras palavras você 
conhece que passaram pelo mesmo processo? 

05. Diga qual foi o processo de formação da palavra “Biologia”, e dê o seu 
significado. 

06. Leia o diálogo abaixo. Identifique a palavra que causa estranhamento. 
Explique processo de formação e o motivo do estranhamento. 

O cabo chega desesperado. — Capitão, o inimigo de aproxima. E a 
diferença de soldados é de dez para um. 
E o capitão — Então, sugiro que nos desapoximemos! 

07. Explique com suas palavras o que são Siglas e dê exemplos. 


