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Estrutura das Palavras

8

Análise mórfica

Elemento

A palavra é formada de pequenas formas
menores do que ela, por isso é analisável.
A segmentação da palavra nessas formas
que a compõem constitui aquilo a que chamamos
de análise mórfica (do grego morphé = forma).

Morfemas / elementos
mórficos
A palavra não é a menor unidade portadora de significado: ela própria é formada de outras unidades que também possuem algum significado.

Conceito

Exemplo

mórfico
Parte invariável que dá a ferro
a) RADICAL base de significação de um ferreiro
grupo de palavras pertencentes à mesma família.
ferradura
As palavras que têm o mesmo radical são chamadas de Radical: ferr
cognatas.

b) VOGAL
TEMÁTICA

Vogal que caracteriza
cada uma das conjugações verbais em Português.
É a vogal que torna possível a ligação entre o radical e a desinência.

am a r vogal A
caracteriza a 1ª
conjugação
vend e r vogal E

A essas mínimas formas portadoras de significado chamamos de elementos mórficos ou
morfemas.

caracteriza a 2ª
conjugação

A palavra menininhas, por exemplo, é constituída de quatro morfemas:

caracteriza a 3ª
conjugação

menin

inh

a

s

base do
significado
(radical)

indica
o grau
diminutivo
(sufixo)

indica
gênero
feminino
(desinência)

indica o
número
plural
(desinência)

Classificação dos
elementos mórficos
Os elementos mórficos são classificados de
acordo com sua função na palavra.

part i r vogal I

c) TEMA

d) AFIXO

É o radical acrescido da ama
vogal temática.
vende
parti

Elemento que é colocado
antes ou depois do radical
para formar palavras novas.
Divide-se em:
• prefixo: colocado antes do
radical.
• sufixo: colocado depois
do radical.

in feliz
prefixo
noit ada
sufixo
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a) o gênero (masculino ou feminino):
Elemento

Conceito

Exemplo

mórfico
Elemento que indica algumas variações das pae)
DESINÊNCIA lavras.
Pode ser:
• nominal: indica o gênero e o número dos nomes.
• verbal: indica o tempo
e o modo ou a pessoa
e o número dos verbos.
(DMT e DNP)

f) VOGAL E
CONSOANTE DE
LIGAÇÃO

Elementos não muito
significativos que entram, rarissimamente, na
estrutura de algumas palavras só para evitar
dissonância. Têm valor
eufônico.

alun a → desinência
de gênero
aluno s → desinência
de número
falá va mos

Ë
desinência
de tempo
e modo
(Imperfeito do Indicativo)

-ø e a: menino -ø, menin + a;
b) o número (singular ou plural):
-ø e -s: casa -ø, casa + s.
Observação: O masculino e o singular caracterizam-se pela ausência de desinências (-ø).
Com efeito, em lobo, amigo, mestre, parente,
o o e o e são vogais temáticas e não desinências
de gênero. O masculino é uma forma não-marcada.

Ì
desinência
de pessoa e número (1ª
pessoa
do plural)

tranqüil i dade

Ë

vogal de ligação
(Para evitar o termo
“tranqüil-dade”,
acrescentou-se um
i.)
pau I ada

↓

consoante de ligação
Acrescentou-se o l
para evitar o termo
“pauada”, bastante
desagradável ao ouvido.

Desinências
São os elementos que se apõem ao tema
para indicar as flexões de gênero, número, modo,
tempo e pessoa. Podem ser:

Desinências nominais
Indicam, nos nomes (subst., adj., num. e
pron.):

Desinências verbais
Indicam, nos verbos:
→ acumulativamente, o modo e o tempo: DMT
-va: imp. do ind. da 1ª conj.: fala-va;
-a: imp. do ind. da 2ª e 3ª conj.: recebi-a;
-ra: (átono): mais-que-perf. do ind.: parti-ra;
-rei: fut. pres. ind.: parti-rei;
-ra: (tônico): fut. pres. ind.: parti-rá;
-ria: fut. pret. ind.: parti-ria;
-a: pres. do subj. da 2ª e 3ª conj.:
part-a, vend-a;
-e: pres. do subj. da 1ª conj.: am-e,
cant-e;
-sse: imp. do subj.: canta-sse-s;
-r: fut. subj.: parti-r.
Observação: Algumas desinências apresentam variantes, como é o caso das terminadas em -a: amava (amá-ve-is) ou a desinência
-rá: amará (ama-re-i).
→ b cumulativamente, o número e a
pessoa: DNP
-o, -s, -ø, -mos, is (des, nos verbos
irregulares), -m, no pres. do ind.: am-o, ama-s,
ama-ø etc.;
-i, -ste, -u, -mos, -stes, -ram, no
pretérito perf.: ame-i, ama-ste, amo-u etc.;
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-ø, -es, ø, -mos, -des, -em, no inf. pes. e
no fut. do subj.: amar-ø, amar-es, amar-ø etc.
Observação: Algumas desinências número-pessoais acumulam ainda o modo e o tempo:
-ste, -stes: ama-ste, ama-stes. As formas nominais do verbo (infinito, gerúndio e particípio) dispõem das desinências verbo-nominais:
-r: infinitivo: ama-r, louva-r;
-ndo: gerúndio: ama-ndo, louva-ndo;
-d: (-t-, -s-): particípio: ama-d-o(a),
fei-t-o (a),
confes-s-o (a).

Cognatos
Dizem-se cognatos os vocábulos que procedem de uma raiz comum. Tais palavras constituem uma família etimológica.
À raiz da palavra latina anima (= espírito),
por exemplo, prendem-se os seguintes cognatos:
alma, animal, alimária, animar, desanimar,
animação, alvejar, ânimo, desalmado etc.
ou
da raiz latina loqui (= falar):
locutor (aquele que fala)
locutório (lugar em que se fala)
elocução (ação resultante de falar)
loquaz (falador) etc.
ou
da palavra nocere (= prejudicar, causar
dano) derivam:
nocivo
inocente
nocividade
inocência
inocentar
inócuo etc.

Exercício
Indique os elementos mórficos das seguintes palavras:

a) Impedíssemos
radical: ....................................................
vogal temática: .......................................
tema: .......................................................
desinência do Pretérito Imperfeito do
Subj.: ....................
desinência da 1a pessoa do plural: .....
b) Gastavam
radical: ....................................................
vogal temática: .......................................
tema: .......................................................
desinência do Pretérito Imperfeito do
Ind.: ......................
desinência da 1a pessoa do plural: .....
c) Desigualdade
radical: ....................................................
tema: .......................................................
prefixo: ....................................................
sufixo: ......................................................
Obs.: Quando não existe vogal temática, o
radical coincide com o tema.
d) Soalheiras
radical: ....................................................
tema: .......................................................
sufixo: ......................................................
desinência de gênero: ............................
desinência de número: ...........................
e) Empedramento
radical: ....................................................
vogal temática: .......................................
tema: .......................................................
prefixo: ....................................................
sufixo: ......................................................
f) Arredondamentos
radical: ....................................................
vogal temática: .......................................
tema: .......................................................
prefixo: ....................................................
sufixo: ......................................................
desinência de número: ...........................
g) Agilidade
radical: ....................................................
tema: .......................................................
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sufixo: ....................................................
vogal de ligação: ..................................
h) Extraordinárias
radical: ....................................................
tema: ......................................................
prefixo: ...................................................
sufixo: ....................................................
desinência de gênero: ..........................
desinência de número: .........................
i) Visitaste
radical: ....................................................
vogal temática: ......................................
tema: ......................................................
desinência de pessoa e número: ........
j) Pensamento
radical: ....................................................
vogal temática: ......................................
tema: ......................................................
sufixo: ....................................................

Radicais gregos
I — PRIMEIRO ELEMENTO DA COMPOSIÇÃO
FORMA
aeroanemoantropoarqueoautobibliobiocacocaliciclocitocosmocrisocromocronodactilodecademodiele(c)troeneaetno-

SENTIDO
ar
vento
homem
antigo
de si mesmo
livro
vida
mau
belo
círculo
cavidade,
célula
mundo
ouro
cor
tempo
dedo
dez
povo
dois
(âmbar)
eletricidade
nove
povo, raça

EXEMPLOS
aerofagia, aeronave
anemógrafo, anemômetro
antropófago, antropologia
arqueografia, arqueologia
autobiografia, autógrafo
bibliografia, biblioteca
biografia, biologia
cacofonia, cacografia
califasia, caligrafia
ciclometria, ciclotímico
citologia, citoplasma
cosmógrafo, cosmologia
crisógrafo, crisólita
cromolitografia, cromossomo
cronologia, cronômetro
dactilografia, dactiloscopia
decaedro, decalitro
democracia, demagogo
dipétalo, dissílabo
eletroímã, eletroscopia
eneágono, eneassílabo
etnografia, etnologia

FORMA
farmacofilofisiofonofotogastrogeoheliohemihemo- 

hemato- 
heptaheterohexahidrohipohom(e)oictioisolitomacromega(lo)meliss(o)melomesomicromiriamisomitomononecroneoneuro- 

nevro- 
octoodontooftalmoonomatooroortooxipaleopanpatoped(o)pentapiroplutopolipotamoproto-

SENTIDO

EXEMPLOS

medicamento
amigo
natureza
voz, som
fogo, luz
estômago
terra
sol
metade
sangue

farmacologia, farmacopéia
filologia, filomático
fisiologia, fisionomia
fonógrafo, fonologia
fotômetro, fotosfera
gastrocolite, gastrônomo
geografia, geologia
heliografia, helioscópio
hemisfério, hemistíquio
hemoglobina, hematócrito

sete
outro
seis
água
cavalo
semelhante
peixe
igual
pedra
grande,
longo
grande
abelha
canto
meio
pequeno
dez mil,
numeroso
que odeia
fábula
um só
morto
novo
nervo

heptágono, heptassílabo
heterodoxo, heterogêneo
hexágono, hexâmetro
hidrogênio, hidrografia
hipódromo, hipopótamo
homeopatia, homófono
ictiófago, ictiologia
isócrono, isóscele
litografia, litogravura
macróbio, macrodáctilo

oito
dente
olho
nome
montanha
reto, justo
agudo,
penetrante
antigo
todos, tudo
(sentimento)
doença
criança
cinco
fogo
riqueza
muito
rio
primeiro

megatério, megalomaníaco
melissografia, melissugo
melodia, melopéia
mesóclise, Mesopotâmia
micróbio, microscópio
miriâmetro, miríade
misógino, misantropo
mitologia, mitômano
monarca, monótono
necrópole, necrotério
neolatino, neologismo
neurologia, neurastenia
nevrotomia, nevralgia
octossílabo, octaedro
odontologia, odontalgia
oftalmologia, oftalmoscópio
onomatologia, onomatopéia
orogenia, orografia
ortografia, ortodoxo
oxígono, oxítono
paleografia, paleontologia
panteísmo, pan-americano
patogenético, patologia
pediatria, pedologia
pentágono, pentâmetro
pirosfera, pirotecnia
plutocrata, plutomania
poliglota, polígono
potamografia, potamologia
protótipo, protozoário
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FORMA
pseudopsicoquiloquirorinorizosíderotaquitecnoteleteotermotetratipotopotrixenoxilozoo-

SENTIDO
falso
alma,
espírito
mil
mão
nariz
raiz
ferro
rápido
arte, ciência
longe
deus
quente
quatro
figura,
marca
lugar
três
estrangeiro
madeira
animal

EXEMPLOS
pseudônimo, pseudo-esfera
psicologia, psicanálise
quilograma, quilômetro
quiromancia, quiróptero
rinoceronte, rinoplastia
rizófilo, rizotônico
siderólito, siderurgia
taquicardia, taquigrafia
tecnografia, tecnologia
telefone, telegrama
teocracia, teólogo
termômetro, termoquímica
tetrarca, tetraedro
tipografia, tipologia
topografia, toponímia
tríade, trissílabo
xenofobia, xenomania
xilógrafo, xilogravura
zoógrafo, zoologia

II — SEGUNDO ELEMENTO DA COMPOSIÇÃO
FORMA
- agogo
- algia
- arca
- arquia
- astenia
- céfalo
- cracia
- doxo
- dromo
- edro
- fagia
- fago
- filia
- fobia
- fobo
- foro
- gamia
- gamo
- gêneo
- glota 

- glossa 
- gono
- grafia

SENTIDO

EXEMPLOS

que conduz
dor
que comanda
comando, governo
debilidade
cabeça
poder
que opina
lugar para
correr
base, face
ato de comer
que come
amizade
inimizade,
ódio, temor
que odeia,
inimigo
que leva ou
conduz
casamento
que casa
que gera

demagogo, pedagogo
cefalalgia, nevralgia
heresiarca, monarca
autarquia, monarquia
neurastenia, psicastenia
dolicocéfalo, microcéfalo
democracia, plutocracia
heterodoxo, ortodoxo

língua
ângulo
escrita,
descrição

poliglota, isoglossa
pentágono, polígono
ortografia, geografia

hipódromo, velódromo
pentaedro, poliedro
aerofagia, antropofagia
antropófago, necrófago
bibliofilia, lusofilia
fotofobia, hidrofobia
xenófobo, zoófobo
electróforo, fósforo
monogamia, poligamia
bígamo, polígamo
heterogêneo, homogêneo

FORMA

SENTIDO

-grafo
-grama
-latria
-logia
-logo
-mancia
-mania
-mano
-maquia
-metria
-metro
-morfo
-nomia
-nomo
-péia
-pode
-polis 

-pole 
-ptero
-scopia
-scópio
-sofia
-stico
-teca
-terapia
-tomia
-tono

EXEMPLOS

que escreve
escrito, peso
culto
discurso,
tratado, ciência
que fala ou
trata
adivinhação
loucura,
tendência
louco, inclinado
combate
medida
que mede
que tem a forma
lei, regra
que regula
ato de fazer
pé

calígrafo, polígrafo
telegrama, quilograma
idolatria, zoolatria

cidade
que tem asas
ato de ver
instrumento
para ver
sabedoria
verso
lugar onde se
guarda
cura
corte, divisão
tensão, tom

Petrópolis, metrópole
díptero, helicóptero
macroscopia, microscopia
microscópio, telescópio

arqueologia, filologia
diálogo, teólogo
necromancia, quiromancia
megalomania, monomania
bibliômano, mitômano
logomaquia,tauromaquia
antropometria, biometria
hidrômetro, pentâmetro
antropomorfo, polimorfo
agronomia, astronomia
autônomo, metrônomo
melopéia, onomatopéia
gastrópode, miriápode

filosofia, teosofia
dístico, monóstico
biblioteca, discoteca
fisioterapia, hidroterapia
dicotomia, nevrotomia
barítono, monótono

Radicais latinos
I — PRIMEIRO ELEMENTO DA COMPOSIÇÃO
FORMA

ORIGEM LATINA

SENTIDO

EXEMPLOS

agriambiarboriavi-

ager, agri
ambo
arbor, -oris
avis, -is

campo
ambos
árvore
ave

bis- 

bi- 

bis

duas vezes

 bisavó

 bípede

caloricrucicurviequiferri- 

ferro- 

calor, -oris
crux, -ucis
curvus, -a, -um
aequus, -a, -um

calor
cruz
curvo
igual

ferrum, - i

ferro

calorífero
crucifixo
curvilíneo
eqüidistante
 ferrífero

 ferrovia

agricultura
ambidestro
arborícola
avifauna
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FORMA

ORIGEM LATINA

ignilocomortimulti-

ignis, -is
locus, -i
mors, mortis
multus, -a, -um

fogo
lugar
morte
muito

SENTIDO

EXEMPLOS

olei- 

oleo- 

oleum, - i

azeite, óleo

onipedipiscipluri-

omnis, -e
pes, pedis
piscis, -is
plus, pluris

todo
pé
peixe
muitos, vários

quadri- 

quadru-

quattuor

quatro

radioretisemisesqui-

radius, -ii
rectus, -a, -um
semi
sesqui

raio
reto
metade
um e meio

triunivermi-

tres, tria
unus, -a, -um
vermis, -is

três
um
verme

ignívomo
locomotiva
mortífero
multiforme
 oleígeno

 oleoduto

onipotente
pedilúvio
piscicultor
pluriforme
 quadrimotor

 quadrúpede

radiografia
retilíneo
semicírculo
sesquicentenário
tricolor
uníssono
vermífugo

SENTIDO
II — SEGUNDO ELEMENTO DA COMPOSIÇÃO
FORMA
-cida
-cola
-cultura
-fero
-fico
-forme
-fugo
-gero
-paro
-pede
-sono
-vomo
-voro

SENTIDO
que mata
que cultiva, ou habita
ato de cultivar
que contém, ou produz
que faz, ou produz
que tem forma de
que foge, ou faz fugir
que contém, ou produz
que produz
pé
que soa
que expele
que come

EXEMPLOS

EXEMPLOS
regicida, suicida
vitícola, arborícola
apicultura, piscicultura
aurífero, flamífero
benéfico, frigorífico
cuneiforme, floriforme
centrífugo, febrífugo
armígero, belígero
multíparo, ovíparo
palmípede, velocípede
horríssono, uníssono
fumívomo, ignívomo
carnívoro, herbívoro

Prefixos gregos
PREFIXO
an- (a-)
anaanfi-

SENTIDO
privação, negação
ação ou movimento
inverso, repetição
de um e outro lado, em
torno

PREFIXO
antiapo-

arqui- (arc-)  superioridade

arque-(arce-) 

arquiduque, arcanjo
arquétipo, arcebispo

cata

movimento de cima para catadupa,
catacumba
baixo, oposição

dia- (di-)

movimento através de,
afastamento
dificuldade, privação
movimento para fora
posição interior

disec- (ex-)
en- (em-, e-)
endo- (end-)
epi- (ep-)
eu- (ev-)
hiperhipometa- (met-)
para- (par-)
periprosin- (sim-, si-)

diagnóstico, diocese
dispnéia, disenteria
eclipse, êxodo
encéfalo, emplastro,
elipse
endotérmico,
endosmose
epiderme, epônimo

posição interior, movimento para dentro
posição superior, movimento para, posteridade
eufonia, evangelho
bem, bom
posição superior, excesso hipérbole,
hipertensão
posição inferior, escassez hipodérmico,
hipotensão
metacarpo, metástase
posteridade, mudança
proximidade, ao lado de paradigma, parasita
posição ou movimento perímetro, perífrase
em torno
prólogo, prognóstico
posição em frente,
anterior
sinfonia, simpatia,
simultaneidade,
sílaba
companhia

Prefixos latinos
RPREFIXO
EXEMPLOS
ababsa-





SENTIDO

EXEMPLOS

 abdicar, abjurar
afastamento, separação  abster, abstrair
 amovível, aversão

 aproximação, direção
ada- (ar-, as-) 

ante-

EXEMPLOS

SENTIDO
EXEMPLOS
oposição, ação contrária antiaéreo, antípoda
afastamento, separação apogeu, apóstata

anterioridade

circum- 
(circun-) 

movimento em torno

cis-

posição aquém

anarquia, ateu
anagrama, anáfora

com- (con-)  contiguidade,
co- (cor-)  companhia

anfíbio, anfiteatro

contra-

oposição, ação conjunta





adjunto, adventício
abeirar, arribar,
assentir
antebraço, antepor

 circum-adjacente

 circunvagar

cisalpino, cisplatino

 compor, conter
 cooperar,
 corroborar
contradizer,
contra-assinar
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EXEMPLOS

PREFIX

de-

PREFIXO

movimento de cima
para baixo

decair, decrescer

sub-

des-

separação, ação
contrária

desviar,
desfazer

dis-



di-(dir-) 

separação, movimento
para diversos lados,
negação

 dissidente,
 distender,
 dilacerar, dirimir

ex- 
es- 
e- 

movimento para fora,
estado anterior

 exportar, extrair
 escorrer, estender
 emigrar, evadir

extra-

posição exterior (fora de)

in- (im-) 
-i (ir-)

em- (en-) 
in- (im-) 
-i (ir-) 
inter- 



SENTIDO

movimento para dentro

negação, privação

posição intermediária

entre 

extra-oficial,
extraviar
impelir
ingerir,
imigrar, irromper
embarcar,
enterrar

 inativo,
 impermeável
 ilegal, irrestrito

internacional,
interromper
entreabrir,
entrelinha

intra-

posição interior

intramuscular,
intravenoso

intro-

movimento para dentro

justa-

posição ao lado

ob 
o- 

introduzir,
intrometer
justapor,
justalinear

posição em frente,
oposição

per-

movimento através

pospré-

posterioridade
anterioridade

percorrer,
perfurar
pospor, postônico
prefácio,

pro-

movimento para
frente

progresso,
prosseguir

re-

movimento para trás,
repetição

refluir, refazer

retro-

movimento mais
para trás



 ob-reptício,

 obstáculo

ocorrer, opor



sota- 
soto-

posição inferior

retroceder,
retrospectivo
soto-mestre,
soto-soberania,
sota-vento,
sota-voga

sussusobso-

SENTIDO





super- 

EXEMPLOS





subclasse,
subdelegado
suspender,
suster
suceder, supor
sobestar, sobpor
soerguer,
soterrar

movimento de baixo
para cima, inferioridade

posição em cima,
excesso



sobre- 
supratranstrastratresultravicevis(vizo-)

posição acima, excesso





movimento para além
de
posição além de

posição, além do limite

superfície,
 superpovoado
 sobrepor,
 sobrecarga
supracitado,
supra-sumo





transpor,
transalpino
trasladar,
traspassar
tradição,
traduzir
tresloucado,
tresmalhar

ultrapassar, ultrasensível
 substituição, em lugar de  vice-reitor,
 vice-cônsul

 visconde, vizo-rei


Leia com atenção
Prefixos latinos e gregos
que podem corresponderse no sentido
PREFIXO(S)
LATINO(S)

PREFIXO(s)
GREGO(S)

SENTIDO(S)

AB-, ABS-, AAD-, A-, JUSTAAMBIANTE-, PREBENE-, BEN-BEMBIS-, BI
CIRCUM-, CIRCUNCONTRA-, OB- OCOM-, CON-, CODE-, DESEX-, ES-, E-

APOPARAANFIPROEU-, EVDIPERIANTI-, PARASIM-, SINCATAEX-, EC-, EXO-

afastamento
proximidade
ambivalência
posição anterior
bem, bom, verdadeiro
duas vezes
ao redor
oposição
combinação, companhia
movimento para baixo
movimento para fora
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PREFIXO(S)
LATINO(S)

PREFIXO(S)
GREGO(S)

EXTRA-, ULTRA-, SUPER

HIPERARQUIEN-, EM- EENDO-

superioridade,
excelência

A-, ANPOLI-

negação
multiplicidade

DIA-, METAHIPERHEMIHIPO-

através de
intensidade
metade
posição abaixo

HIPEREPI-

excesso
posição acima

IN-, IM-, I-, ENEM-, INTRA-, INTROIN-, IM-, I-, DES-, DISMULTI-, PLURIPER-, TRANS-, TRAS-,
TRESRESEMISUB-, SOB-, SO-,
INFRASUPER-, SOBRESUPER-, SOBRE-

SENTIDO(S)

posição interna

Exercícios
1) Nos números de 1 a 7, aponte o sentido
do prefixo, de acordo com as indicações
que seguem:
a. afastamento; separação
b. aproximação; direção
c. duplicidade; duas vezes
d. posição anterior
e. bem; muito bom
f. ao redor
g. oposição; ação oposta
( ) 1. ambivalência, ambidestro, bilíngüe,
bisseção.
( ) 2. benemérito, benevolência, benfeitor, bem-vindo.
( ) 3. antebraço, antelóquio, antenupcial,
antepor.
( ) 4. contra-ataque, contradizer, oponente, opugnar.
( ) 5. circunvizinhança, circunlóquio, circunferência.
( ) 6. avizinhar, abicar, adjunto, adjacente.
( ) 7. abuso, abscisão, abjurar, abster-se.

2) Nos números de 8 a 14, assinale o sentido do prefixo, conforme as indicações:
a. negação; privação
b. movimento para dentro
c. movimento para fora
d. movimento através de
e. posição posterior
f. posição anterior
g. posição superior
( ) 8. superfino, sobrecarga, sobretaxa.
( ) 9. inacabado, imberbe, ilícito, inócuo.
( ) 10. inflar, imergir, imigrar, introspecção.
( ) 11. preâmbulo, prefácio, prematuro, prénatal.
( ) 12. exonerar, exumar, exsucção, expatriar.
( ) 13. pós-verbal, posteridade, pospasto.
( ) 14. perdurar, pervigília, transmudar,
tresmalhar.
3) Relacione as duas colunas, levando em
conta o significado dos prefixos latinos:
(a) aproximação
( ) exportar
(b) movimento em torno ( ) inativo
(c) oposição
( ) ultrapassar
(d) movimento para fora ( ) contrapor
(e) movimento para dentro( ) sotopor
(f) negação, privação
( ) adjunto
(g) posição além do limite ( ) sobrepor
(h) posição inferior
( ) ingerir
(i) posição em cima
( ) cincunferência
(j) anterioridade
( ) preestabelecer
(l) posterioridade
( ) pospor
4) Indique os prefixos (gregos) das palavras
abaixo bem como o significado de cada um:
PREFIXO
a) anfíbio: .........................
b) disfonia: .........................
c) hipertensão: ...................

SIGNIFICADO
...........................
...........................
...........................
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d) hipoglicemia: .................
e) anti-revolucionário: .......
f) politeísta: .........................
g) sinfonia: .........................
h) endodermia: ..................
i) eufonia: .........................

...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

5) Consulte o quadro dos radicais gregos e
relacione as duas colunas de acordo com
o significado etimológico das palavras:
(a) anemômetro ( ) tempo + estudo
(b) cronologia
( ) estômago + inflamação
(c) gastrite
( ) pequeno + ver
(d) cosmogonia ( ) lugar + descrição
(e) microscopia ( ) universo + origem
(f) topografia
( ) vento + medida
(g) fotofobia
( ) amigo + sabedoria
(h) filosofia
( ) povo + governo
(i) democracia
( ) criança + conduzir
(j) pedagogia
( ) luz + aversão
6) Empregando o radical cronos (= tempo),
forme palavras correspondentes aos significados pedidos:
ao mesmo tempo: .....................................
através do tempo: .....................................
fora do tempo: ...........................................
7) Utilizando o radical bio (= vida), forme palavras que tenham os seguintes
significados:
estudo da vida: .........................................
que tem duas vidas: .................................
8) Dê o significado dos elementos destacados nas palavras abaixo:
a) predominavam: ....................................
b) pomologia: ...........................................
c) antropológicos: ...................................
d) silvícola: ...............................................
9) Indique o sentido dos sufixos destacados nas seguintes palavras:

a) arvoredo: ......................................................
b) alfinetada: ......................................................
c) ancoradouro: ...............................................
d) pedinte: .........................................................
e) vivência: ......................................................
f) viável: .............................................................
g) campesino: ..................................................
h) garboso: ........................................................
i) resistente: ......................................................
j) vilarejo: ..........................................................
I) canecão: ........................................................
10) Numere a coluna da direita (prefixos gregos), observando a correspondência de sentido com os prefixos latinos à esquerda:
(1) abuso
( ) parasito
(2) ambidestro
( ) antítese
(3) adjunto
( ) anfíbio
(4) bicéfalo
( ) eufemismo
(5) benefício
( ) dissílabo
(6) circunferência
( ) apogeu
(7) contradizer
( ) síntese
(8) compor
( ) perífrase
(9) decapitar
( ) cataplasma
11) O mesmo que o precedente.
(1) desfavorável
( ) hemisfério
(2) expatriar
( ) exorcismo
(3) infeliz
( ) anarquia
(4) injetar
( ) metamorfose
(5) intravenoso
( ) acromático
(6) semi-reta
( ) hipogeu
(7) subsolo
( ) endovenoso
(8) superlotar
( ) hipertrofia
(9) supracitado
( ) encéfalo
(10) transformação ( ) epitáfio
12) Numere a coluna da direita de acordo
com o valor dos prefixos latinos:
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(1) oposição

( ) introduzir

(2) aproximação

( ) supranumerário

(3) movimento através

( ) colaborar

(4) posição inferior

( ) admirar

(5) excesso

( ) sobpor

(6) movimento para fora

( ) percorrer

(7) companhia

( ) escorrer

(8) movimento para dentro ( ) opor
(9) movimento para trás

( ) retrospectiva

13) Numere a coluna da direita de acordo
com o valor dos prefixos gregos:
(1) mudança

( ) análise

(2) movimento através

( ) prólogo

(3) simultaneidade

( ) antídoto

(4) em torno de

( ) pericárdio

(5) posição superior

( ) apofonia

(6) anterioridade

( ) epígrafe

(7) afastamento

( ) diacronia

(8) privação

( ) apatia

(9) decomposição

( ) sincronia

(10) ação contrária

( ) metáfora

Questões discursivas
1. (FEI-SP) — Dê o significado dos prefixos:
a) antipático
b) simpático
c) apático
Respostas:
a) ........................................................
b) ........................................................
c) ........................................................
2. (FUVEST) — Dos vocábulos da relação
seguinte, transcreva apenas aqueles cujos
prefixos indiquem PRIVAÇÃO, NEGAÇÃO
ou OPOSIÇÃO:

indiciado — anarquia — aprimorar — península — amoral — antípoda — antediluviano —
ateu — antigo — imberbe
Resposta: ........................................
.........................................................
.........................................................
3. (FUVEST) — E da relação seguinte, transcreva aqueles que indiquem INFERIORIDADE ou POSIÇÃO INFERIOR:
sotopor — retroceder — supra-renal —
sublingual — infravermelho — obstruir —
hipodérmico — sobestar — hipertensão —
périplo.
Resposta: .............................................

Testes
1. (UFBA) A palavra tijolinho tem na sua
estrutura mórfica os seguintes elementos:
a) prefixo, radical.
b) sufixo, radical.
c) radical, sufixo.
d) prefixo, radical, sufixo.
e) radical, vogal de ligação, sufixo.
2. (PUC-PR) Dentre as alternativas abaixo,
assinale aquela em que ocorrem dois prefixos que dão idéia de negação:
a) impune, acéfalo.
b) pressupor, ambíguo.
c) anarquia, decair.
d) importar, soterrar.
e) ilegal, refazer.
3. (UCS- RS) Assinale a alternativa em que
todas as palavras são formadas pelo prefixo da palavra «imigrante».
a) importação — imersão — implantação.
b) invasão — ingresso — insatisfação.
c) ingestão — incineração — imoderação.
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d) intubação — interpretação — incorreção.
e) intromissão — inserção — imobilização.
4. (UFPR) O significado do prefixo em insensibilidade assemelha-se ao da série de
palavras da alternativa:
a) desacreditar, impor e contradizer.
b) desfazer, injetar e ateu.
c) discordar, impermeável e analgésico.
d) subsolo, impróprio e amnésia.
e) intocável, anarquia e ingerência.
5. (MACK-SP) Relacione as duas colunas,
de acordo com o significado do sufixo, e
assinale a alternativa correta:

7. (UFU-MG) Se você quisesse, com a palavra «alpino», formar um vocábulo que significasse «aquém dos Alpes», qual dos prefixos abaixo você escolheria?
a) ante

d) tras

b) trans

e) cis

c) extra
8. (UFJF-MG) O item em que não há correspondência de significação entre os dois
elementos destacados é:
a) circunferência — perímetro
b) semicírculo — hemisfério
c) subterrâneo — hipótese

1. jogador

( ) lugar

d) superlotar — hipérbole

2. preguiçoso

( ) tendência a

e) projetar — diagonal

3. ratoeira

( ) agente

4. aflitivo

( ) posse abundante

a)

3

4

1

b)

4

3

2

2
1

c)

3

2

1

4

d)

4

1

2

3

e)

3

2

4

1

6. (FATEC-SP) Desmontando as partes
componentes de REPUSÉREIS, não é verdadeiro que:
a) RE- é prefixo, indicando reiteração.

9. (CESGRANRIO) Assinale a palavra
cujo prefixo de origem grega equivale,
quanto ao significado, ao prefixo de
origem latina de «desiludido»:
a) anarquia.

d) dispnéia.

b) hipotensão.

e) anfíbio.

c) antiaéreo.
10. (FSSRJ) Assinale abaixo o composto
de elementos gregos que não se ajusta à
definição apresentada:
a) macrobia — estado de vida longa.

b) -PUS- é radical, dando o sentido básico
para a palavra.

b) claustrofobia — aversão a lugares fechados.

c) É- é vogal temática de um verbo de segunda conjugação.

d) xilografia — arte de grafar em pedra.

d) -RE- é sufixo modo-temporal do futuro
do indicativo; transformado de -ra- para -repor influência da vogal fechada, seguinte -i-.
e) -IS é desinência número-pessoal, indicando dependência do verbo a um sujeito oculto
de segunda pessoa do plural.

c) misantropia — aversão à sociedade.
e) etnologia — estudo das raças.
11. (UNESP) Em
DESCOMPUSERMOS:
a) há um prefixo apenas.
b) temos exemplo de exceção, por não
haver vogal temática.
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c) vê-se que é um plural, pela desinência -s.
d) o radical é pus-.

32. cantar (canta) = tema.

e) n.d.a.
12. (MACK-SP) Assinale a alternativa em
que não há relação entre as duas colunas
quanto ao significado do prefixo:
a) abdicar

16. cantaríeis (-is) = desinência do imperfeito do subjuntivo.

afastamento

b) adjacente

posição em frente

c) antedatar

anterioridade

d) ambidestro

duplicidade

e) biscoito

repetição

Para resolver as questões 13 a 15, assinale as alternativas e some seus valores.
13. (UEMA) Assinale as alternativas corretas:

64. cantávamos (-va-) = desinência do
pretérito imperfeito do subjuntivo.
15. (UNIFOR-CE) Assinale o(s) item(itens)
em que há correspondência entre os elementos destacados:
1. semicírculo — hemisfério.
2. superlotar — hipérbole.
4. adjunto — epiderme.
8. bípede — dissílabo.
32. ingerir — encéfalo
64. incompleto — acalmar

64. Xenófobo significa «amigo dos estrangeiros».

16. (ITA-SP) Considere as seguintes significações:
«nove ângulos — governo de poucos —
som agradável — dor de cabeça»
Escolha a alternativa cujas palavras traduzem os significados apresentados acima:
a) pentágono — plutocracia — eufonia —
mialgia;
b) eneágono — oligarquia — eufonia —
cefalalgia;
c) nonangular — democracia — cacofania — dispnéia;
d) eneágono — aristocracia — sinfonia —
cefalalgia;
e) hendecágono — monarquia — sonoplastia — cefaléia.

14. (FUVEST) Assinale o(s) item(itens) em
que não houve erro quanto à análise:
1 . menina (-a) = desinência nominal de
gênero.
2 . vendeste (-e-) = vogal de ligação.
4 . gasômetro (-ô-) = vogal de ligação.
8. amassem (-sse) = desinência de 2ª
pessoa do plural.

17. (ITA-SP) Considere as seguintes palavras, cujos prefixos são de origem grega:
«diáfano, endocárdio, epiderme, anfíbio».
Qual alternativa apresenta palavras cujos
prefixos, de origem latina, correspondem,
quanto ao significado, aos de origem grega?
a) translúcido, ingerir, sobrepor, ambivalência.

1 . Em desrespeito, o prefixo é des- e
indica negação, ausência.
2 . Em exportação, o prefixo indica movimento para fora.
4. Em injetar e infiel, o prefixo é in- e indica movimento para dentro.
8. Se o radical grego trofia significa nutrição, desenvolvimento, a palavra hipotrofia
significa deficiência no desenvolvimento.
16. Em antigüidade, o an- não é prefixo
de negação e o anti- não é prefixo de oposição.
32. Tanatofobia significa «pavor doentio
da morte».
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b) disseminar, intramuscular, superfi-cial,
ambigüidade.

18. (UNAMA) O único verbo que não apresenta vogal temática está na opção:

c) disjungir, emigrar, supervisão, bilín-

a) dizer;

güe.

b) valha;

d) transalpino, enclausurar, supercílio, ambicionar.

c) chega;
d) circulam;

e) percorrer, imergir, epopéia, ambivalência.

e) aparecendo.

Respostas da unidade 8 — Estrutura das palavras
Exercício — pág. 88
a) imped, i, impedi, sse, mos.
b) gast, a, gasta, va, m.
c) igual, igual, des, dade.
d) soalh, soalh, eir, a, s.
e) pedr, a, pedra, em, mento.
f) redond, a, redonda, a(r), mento, s.
g) agil, agil, dade, i.
h) ordin, ordin, extra, ari(o), a, s.
i) visit, a, visita, ste.
j) pens, a, pensa, mento.
Exercícios — pág. 93
1)
2)
3)
4)

5)
6)

c, e, d, g, f, b, a.
g, a, b, f, c, e, d.
d, f, g, c, h, a, i. e, b, j, I.
a) anfi-duplicidade b) dis-dificuldade c) hiper-superioridade d) hipo-inferioridade
e) anti-posição contrária f) poli-muitos g) sincombinação h) endo-posição interior i) eubem, bom.
b, c, e, f, d, a, h, i, j, g.
sincrônico, diacrônico, anacrônico.

7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)

biologia, anfíbio.
a) anterioridade b) estudo (das árvores
frutíferas) c) homem d) habitante.
a) coleção b) resultado da ação c) lugar da
ação d) agente e) ação ou resultado dela
f ) possibilidade g) origem h) cheio de...
i) qualidade, estado j) diminutivo l) aumentativo.
3, 7, 2, 5, 4, 1, 8, 6, 9.
6, 2, 3, 10, 1, 7, 5, 8, 4, 9.
8, 5, 7, 2, 4,N6, 1, 9.
9, 6, 10, 4, 7, 5, 2, 8, 3, 1.
Questões discursivas — pág. 95

1. a) oposição, ação contrária b) simultaneidade, companhia c) privação, negação.
2. anarquia, amoral, antípoda, ateu, imberbe.
3. sotopor, sublingual, infravermelho, hipodérmico,
sobestar.
Testes — pág. 95
1-c
2-a
3-a
4-c

5-a
6-d
7-e
8-e

9-a
10 - d
11 - d
12 - b

13 - 59
14 - 37
15 - 43
16 - b

17 - a
18 - b

