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Simulado de Português – Formação das Palavras 
(CESPE/SEDUC-AM/2011) 

01) No vocábulo “zombavam” (L.24), além do radical zomb-, identificam-se o morfema temático de primeira 
conjugação -a e o morfema modo-temporal -vam. 

Comentário: 
 
Zombavam 
 
Zomb: Radical 
 
A: Vogal temática. 
 
Va: Desinência Modo-Temporal. 
 
M: Desinência Número-Pessoal. 
 

Formação das Palavras 

As palavras são formadas por elementos mórficos, estes são constituídos por: 
* Vogais e Consoantes de ligação; 
* Radical; 
* Vogal Temática Nominal ou Verbal; 
* Desinência Nominal ou Verbal; 
* Afixos (Prefixos e/ou Sufixos). 

Radical ou Morfema Lexical 

É a essência da palavra, pois se trata de sua base. Esta parte, em regra, não é modificada. 
 
Ex: Feliz; Infeliz; Felizmente;  

Vogal Temática 

É a vogal que tem a finalidade de unir o radical com uma desinência. 
 
Podem ser: 
 
* Vogal Temática Nominal: “a”, “e” e “o” átonas finais. Une as desinências de plural. 
 
Ex: Bíblia; Crente, Caderno; 
 
Ex: Bíblias; Crentes, Cadernos; 
 
* Vogal Temática Verbal: elemento que faz a conexão entre o radical e a desinência do verbo. 
 
Ex: Nós cantávamos (V.T: a) 

Desinências 

Desinência Nominal 

Tem a finalidade de apresentar o gênero (masculino/feminino) e o número (singular/plural) dos 
substantivos, adjetivos e certos pronomes. 
 
Ex: Bíblias; Crentes, Cadernos; 

Desinência Verbal 

Divide-se em Desinência: Número-pessoal ou Modo-temporal. 

Desinência Número-Pessoal 

Identifica se o verbo está na 1º, 2º ou 3º pessoa do singular ou plural. 

Ex: Eu Pulo (DNP: o (1º pessoa do singular)); Tu Pulas (DNP: as (2º pessoa do singular)); Nós Pulamos (DNP: 
mos (1º pessoa do plural)) 

Desinência Modo-Temporal 

Identifica o tempo e o modo que o verbo se encontra. 

Ex: Nós Cantávamos (DMT: va (Pretérito Imperfeito do Indicativo)). 

 
Gabarito: Errado. 

(FUNDATEC/Prefeitura de Porto Alegre - RS/2019) 
02) As palavras ‘eficácia’, ‘ineficiências’, ‘confiança’ são cognatas. 

Comentário: 
 

Palavras Cognatas 
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Palavras que possuem grafias iguais ou semelhantes. 
 
Ex: Eficácia e Eficiente; Jogo e Jogador; 

 
As palavras ‘eficácia’, ‘ineficiências’, são cognatas, mas ‘confiança’, não. 
 
Gabarito: Errado. 

(FAURGS/UFRGS/2018) 
03) A palavra Arqueólogos é formada por mais de um radical. 

Comentário: 
 
Dois Radicais. 
 
Arqueólogos: Arqueo (Antigo) + logos (Profissão). 
 
Gabarito: Correto. 

(AMEOSC/ Prefeitura de São Miguel do Oeste - SC/2019) 
04) Analise a proposição a seguir: 
Os Sufixos, como as desinências, unem-se à parte inicial do radical. 

Comentário: 
 
Prefixo: Afixo anteposto à palavra primitiva; 
 
Ex: Desleal; Infeliz; Incerto;  
 
Sufixo: Afixo adicionado após a palavra primitiva; 
 
Ex: Lealdade; Felizmente; Certeza; 
 
Gabarito: Errado. 

(UEG/UEG/2019) 
05) Na construção de seu texto, Herbert de Souza recorre a alguns vocábulos constituídos por prefixos e/ou 
sufixos. Em relação à morfologia de tais vocábulos, É VÁLIDO afirmar que: 
Naturalidade, tranquilidade e realidade são vocábulos que apresentam apenas sufixos. 

Comentário: 
 
Natural + Idade → Naturalidade: Derivação Sufixal. 
 
Tranquilo + Idade → Tranquilidade: Derivação Sufixal. 
 
Real + Idade → Realidade: Derivação Sufixal. 
 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/SEDU-ES/2010) 
06) Julgue o item a seguir, acerca de aspectos linguísticos do texto acima apresentado. 
O verbo “cooperar” (l.3) é formado pelo processo de aglutinação, visto que possui prefixo co- acoplado à palavra 
primitiva operar. 

Comentário: 
 
Cooperar: Co + operar: Derivação Prefixal. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/Correios/2011) 
07) Considerando palavras do texto, julgue o item seguinte, com relação à estrutura e formação de palavras 
da língua portuguesa. 
 
O sufixo identificado na formação dos vocábulos “representantes” (L.4) e “emergentes” (L.5) expressa a noção de 
paciente das ações de representar e emergir, respectivamente. 

Comentário: 
 
Representantes: Aquele que representa (Noção de Agente); 
 
Emergentes: Aquele que surge (Noção de Agente); 
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Gabarito: Errado. 

(Prefeitura de Rio de Janeiro - RJ/Prefeitura de Rio de Janeiro - RJ/2019) 
08) O elemento multi-, que compõe a palavra multifatorial (4º parágrafo), tem o mesmo valor semântico do 
elemento destacado na palavra: PLURIcultural. 

Comentário: 
 
Multi (Diversos) + Fatorial (Fatores): Diversos Fatores. 
 
Pluri (Diversas) + Cultural (Culturas): Diversas Culturas. 
 
Gabarito: Correto. 

(Crescer Consultorias/Prefeitura de Paulistana - PI/2019) 
09) Os prefixos que formam os derivados “desencadeando” (L.14) e “antidepressivos” (L.46) traduzem, 
respectivamente, as ideias de negação e negação. 

Comentário: 
 
Desencadeando: Sem encadeamento. 
 
Antidepressivo: Sem depressão. 
 
Prefixos negativos: “Ir”; “Des”; “Dis”; “Im”; “An”; “i”; “Anti”. 
 
Gabarito: Correto. 

(FUNDATEC/Prefeitura de Imbé - RS/2018) 
10) O verbo “Refletir” (l. 10) é formado pelo prefixo latino “re”. Por sua vez, este é indicativo, entre outras 
possibilidades semânticas, da ideia de repetição. 

Comentário: 
 
Rever: Ver novamente; 
 
Refletir: Pensar novamente; 
 
Repisar: Pisar novamente. 
 
Prefixo “re”: Ideia de repetição, reforço. 
 
Gabarito: Correto. 
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