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9

Processos de Formação
de Palavras

Em Português, utilizam-se basicamente dois
processos para formar palavras novas: derivação e composição. Além desses, há ainda a
onomatopéia, a abreviação e o hibridismo.

Derivação
Consiste em derivar uma palavra nova (derivada) de outra já existente (primitiva). Realizase por uma destas formas:
Tipo

Conceito

1. Prefixal
ou
Prefixação

Acréscimo de um
prefixo à palavra
primitiva.

2. Sufixal
ou
Sufixação

Acréscimo de um
sufixo à palavra
primitiva.

3. Parassintética ou
Parassíntese

Junção simultânea
de prefixo e sufixo
à palavra primitiva.

Exemplos
re | ler
Ë
prefixo
leal | dade
Ì
sufixo

a noite
Ë
prefixo

cer
Ì
sufixo

| feliz | MENTE
IN | feliz |
IN | feliz | MENTE

4. Regressiva ou
Deverbal

Consiste na subtração
de um elemento da palavra primitiva.
Observações:
1. Às vezes, fica difícil
saber se o substantivo
se deriva do verbo ou
se este se origina do
substantivo. Segundo
Mário Barreto, a distinção deve ser feita da
seguinte forma: «Se o
substantivo denota

abalo é derivação
regressiva de
abalar.
venda é derivado
de vencer.
Ação de →
dança
canto
denotam
ação
palavras
derivadas

dançar
cantar
palavras
primiti
vas

Tipo

Conceito

Exemplos

ação, será palavra
derivada e o verbo
palavra primitiva;
mas, se o nome denota algum objeto ou
substância, verificarse-á o contrário».

Objeto/substância
→
planta
plantar
âncora
ancorar
indicam
palavras
objetos:
deriva
palavras das
primitivas

2. Na linguagem popular, ocorre com freqüência a derivação regressiva.

delega ⇐ delegado
boteco ⇐ botequim
aço ⇐ aceiro
comuna ⇐ comunista
coca ⇐ cocaína
transa ⇐ transação
asco ⇐ asqueroso
barraco ⇐ barracão
sarampo ⇐ sarampão

Outros exemplos:

A palavra nova é for- Como meu pai está
5. Imprópria mada sem alterar a pri- velho!
Ì
mitiva. Esse processo
.
adjetivo
consiste na mudança
da classe gramatical da
O velho acabou de sair.
palavra.
Ì
substantivo
Ocorre também a derivação imprópria quan- Não Ihe darei a
do há mudança de clas- resposta.
sificação dentro de uma
Ì
advérbio
mesma categoria gramatical.
O não é uma palavra
mina = menina
difícil de
dizer.
↓
substantivo
↓

damasco Damasco
fruta
cidade
Maria
castelo
Castelo
substantivo substantivo
comum
próprio
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Composição
É a formação de palavras pela união de
dois ou mais radicais ou duas ou mais palavras.
A composição pode efetuar-se de duas maneiras:
Tipo
1. Por
Justaposição

2. Por
Aglutinação

Conceito
Ocorre quando a
palavra composta
conserva a mesma
pronúncia que as
palavras primitivas
possuíam
separadamente. Não
há perda de
elementos.

Exemplos
meio-dia
girassol
pontapé
malmequer
cor-de-rosa
sempre-viva
mandachuva
hidroelétrica
passatempo

Ocorre quando a
aguardente
palavra composta não
(água + ardente)
conserva a mesma
planalto
(plano + alto)
pronúncia das
palavras primitivas. Há embora
perda de elementos.
(em + boa + hora)
fidalgo
(filho + de + algo)
lobisomem
(lobo + homem)
pernalta
(perna + alta)
cabisbaixo
(cabeça + baixo)
petróleo
(pedra + óleo)
hidrelétrica
(hidro + elétrica)
preamar
(pleno + mar)

Hibridismo
É a formação de palavras com elementos
de línguas diferentes.
Exemplos:
SOCIO/LOGIA

(latim + grego)

AUTO/MÓVEL

(grego + latim)

ALCOÔ/METRO

(árabe + grego)

TELE/VISÃO
DECÍ/METRO
CAIPOR/ISMO
BANAN/AL
REPORT/AGEM
ABREU/GRAFIA
FLORIANÓ/POLIS
BURO/CRACIA
MONO/CULTURA
ENDO/VENOSO
ZINCO/GRAFIA
ALCA/LÓIDE

(grego + latim)
(latim + grego)
(tupi + grego)
(africano + latim)
(inglês + latim)
(português + grego)
(português + grego)
(francês + grego)
(grego + latim)
(grego + latim)
(alemão + grego)
(árabe + grego)

Onomatopéia
É a palavra que procura reproduzir, aproximadamente, certos sons ou ruídos da natureza.
Exemplos: reco-reco, tique-taque,
zumzum, fonfom, cocorocó, coaxar etc.
Apenas três classes de palavras conhecem tal processo:
— os substantivos: teco-teco, bem-tevi, pingue-pongue.
— os verbos: cacarejar, cricrilar, miar,
ciciar, uivar, urrar.
— as interjeições: catapimba!, pumba!,
zás!, zape!.

Abreviação / Redução
É a redução de palavras até o limite permitido pela compreensão:
moto (por motocicleta), pneu (por pneumático), foto (por fotografia), auto (por automóvel), quilo (por quilograma), cinema (por cinematógrafo), cine (por cinema), extra (por extraordinário), seu (por senhor), pornô (por pornografia), pólio (por poliomielite), Quim (por Joaquim),
Zé (por José), Guará (por Guaratinguetá) etc.
Essa espécie de economia lingüística, co-
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mum a todos os idiomas, é responsável por
simplificações mais arrojadas, haja vista:
zôo (por jardim zoológico),
metrô (do francês métro, redução de
chemin de fer métropolitain, isto é, estrada de
ferro metropolitana).

Abreviatura / Sigla
Abreviação e abreviatura não se confundem.
Abreviatura é a redução na grafia de certas palavras, limitando-a à letra inicial ou às letras iniciais
e, às vezes, à letra inicial com a final.
Ex.: p. ou pág. (página), Av. (Avenida),
Sr. (Senhor). Também não se confundam tais
noções com a de sigla, caso especial de abreviatura, na qual se reduzem locuções substantivas próprias às suas letras ou sílabas iniciais.
Ex.: ONU, VARIG, SUDENE, DETRAN,
SUDAM, PMDB.

Exercícios
1) Forme cognatos que tenham por base
as seguintes palavras:
jeito
maduro
amigo

—
—
—

corpo
pedra

—
—

comum
—
cruz
—
2) Forme parassintéticos que tenham por
base as palavras:
terra
—
caixa
—
pedaço
sócio

—
—

podre

—

pátria
—
fraco
—
alma
—
mole
—
pedra
—
feio
—
grande
—
redondo
—
velho
—
triste
—
3) Relacione as duas colunas:
( ) moto
(1) parassíntese
( ) envergonhar
(2) hibridismo
( ) monocultura
(3) redução
( ) ciciar
(4) sigla
( ) FUNAI
(5) onomatopéia
4) Escreva nos parênteses:
(a) formada por derivação;
(b) formada por composição.
( ) renovar
( ) pontapé
( ) guarda-chuva
( ) modernismo
( ) desagrega
( ) petróleo
( ) boquiaberto
( ) outonal
( ) imberbe
( ) afônico
5) Descreva o processo de derivação que
deu origem às palavras destacadas nas
frases:
a) «Políticos debatem propostas sobre a
paz verdadeira.»
(Diário de Pernambuco)
b)«O escuro, sem Ihe deixar ver mais
além, transmitia-lhe apenas o som obcecante.»
(Rachel de Queiroz)
c) «Pouco antes do ataque, o submarino
Santa Fé foi detectado pelos radares.»
(Jornal da Tarde)
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d) «Reacendeu o cigarro, procurou distrair-se falando baixo.» (Graciliano Ramos)
e) «A tia empalideceu»
(Clarice Lispector)
f) «Minha terra tem macieiras da Califórnia (...)»
(Murilo Mendes)
6) Escreva nos parênteses o número correspondente ao processo de formação das
palavras abaixo, de acordo com o seguinte código:
(1) derivação prefixal;
(2) derivação sufixal;
(3) derivação parassintética;
(4) derivação regressiva;
(5) derivação imprópria;
(6) composição por justaposição;
(7) composição por aglutinação.
a. ( ) bondoso
m. ( ) acorrentar
b. ( ) pernilongo
n. ( ) mensal
c . ( ) pontiagudo
o. ( ) enrijecer
d. ( ) refazer
p. ( ) pré-história
e. ( ) alto-falante
q. ( ) o ataque
f. ( ) aprimorar
r. ( ) o porquê
g. ( ) o canto
s . ( ) cantochão
h. ( ) Maria Pinheiro t. ( ) embora
i. ( ) amoral
u. ( ) vaivém
j. ( ) amanhecer
v . ( ) cabisbaixo
l. ( ) lealdade

Questão discursiva
(FEI-SP) Forme um substantivo derivado,
respectivamente, de:
a) admitir: ............................................
b) receber: ..........................................

Testes
1. (UFPR) Qual a alternativa em que há somente palavras compostas com radicais gregos?

a) octossílabo, necrópole, centrífugo, carnívoro.
b) pseudônimo, cosmologia, quilômetro,
fonógrafo.
c) piscicultura, necrotério, mortífero,
quadrúpede.
d) panteísmo, rinoceronte, semimorto,
eqüilátero.
e) cronômetro, autógrafo, quadrimotor,
tricolor.
2. (UFU-MG) Assinale o item que não contém um nome formado por derivação
sufixal:
a) «Adianta dizer que não é verdade?»
b) «... anjo é o mensageiro de Deus.»
c) «... muito mais importantes do que
nós...»
d) « . . . moveu os lábios murmurejantes.»
e) «O cinzeiro recebe a cinza e fica cinzeiro...»
3. (MACK-SP) As palavras:
aguardente — livro — barco — bebedouro
quanto ao processo de formação, classificam-se, respectivamente, em:
a) composta, primitiva, primitiva, derivada.
b) derivada, primitiva, primitiva, composta.
c) composta, derivada, primitiva, derivada.
d) derivada, derivada, derivada, composta.
e) composta, derivada, primitiva, composta.
4. (UFPR) Qual a alternativa em que todas as
palavras são formadas por derivação sufixal?
a) duradoura, inativo, pára-quedas, preconcebido.
b) cabecear, celeste, cooperar, objeto.
c) movediço, mourisco, chuvinha, bebedeira.
d) terreno, campal, injusto, conteúdo.
e) hebreu, mineiro, doente, banana.
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5. (UFGO) Na frase «Ela tem um quê misterioso», o processo de formação da palavra
grifada chama-se:

9. (UFPa) A palavra ENDOMINGADO
(= vestido com a melhor roupa) é formada
pelo processo de:

a) composição.

a) parassíntese.

b) aglutinação.

b) prefixação.

c) justaposição.

c) aglutinação.

d) derivação imprópria.

d) hibridismo.

e) parassíntese.

e) n.d.a.

6. (UNAMA) Assinale a série de palavras em
que todas são formadas por parassíntese:

Para resolver as questões 10 a 14, assinale as alternativas e some seus valores.

a) acorrentar — esburacar — despedaçar — amanhecer.

10. (PUC-RS) Assinale a(s) alternativa(s)
correta(s):

b) solução — passional — corrupção —
visionário.

1. Os vocábulos locutor, locução, coloquial, loquaz são cognatos.

c) enrijecer — deslealdade — tortura —
vidente.

2. No vocábulo ARISTOCRACIA, não
ocorre hibridismo.

d) biografia — macróbio — bibliografia —
asteróide.

4. As palavras TARDAR e ENTARDECER são formadas por derivação sufixal e
parassintética.

e) acromatismo — hidrogênio — litografar —
idiotismo.
7. (UFPR) O vocábulo enclausurar é formado por:
a) parassíntese.
b) prefixação
c) conversão.
d) composição.
e) sufixação.
8. (STA. CASA-SP) Em qual dos exemplos
abaixo está presente um caso de derivação parassintética?
a) Lá vem ele, vitorioso do combate.
b) Ora, vá plantar batatas!
c) Começou o ataque.
d) Assustado, continuou a se distanciar
do animal.
e) Não vou mais me entristecer, vou é
cantar.

8. Dever, deter e antever são formadas
por prefixação.
16. A palavra CINE é derivação imprópria
de CINEMA.
32. Luz, luzeiro e alumiar possuem o
mesmo radical.
64. Riqueza, ricaço e enriquecer possuem o mesmo radical.
11. (UFPR) Assinale as alternativas em que
todas as palavras são formadas pelo mesmo processo:
1. aeromoça, couve-flor, pernalta.
2. furta-cor, verde-claro, vaivém.
4. boquiaberto, fidalgo, aguardente.
8. girassol, guarda-civil, pontapé.
16. combate, ataque, salto.
32. envelhecer, aterrissar, retroagir.
64. pedraria, pedrada, apedrejar.
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12. (UFGO) Assinale a(s) alternativa(s) em
que ocorre erro na análise do processo de
formação das palavras:
1 . pianista — derivação sufixal.
2 . depor — derivação sufixal
4. exportação — derivação parassintética.
8 . pontapés — composição por aglutinação.
16. petróleo — composição por aglutinação.
32. o escuro — derivação imprópria
64. o ataque — derivação imprópria.

4 . Assustado, continuou a se distanciar do animal.
8 . Não vou mais me entristecer, vou é
cantar.
16. Ele é um desalmado.
32. Encontrou-a no corredor, deitada.
64. Infelizmente as coisas não saíram
como supúnhamos.
14. (UFPR) Assinale as alternativas que
contenham palavras formadas pelo mesmo processo que PASSATEMPO:
1 . sanguessuga, quinta-feira.

13. (UFPR) Assinale a(s) alternativa(s) em que
a(s) palavra(s) destacada(s) é(são) formada(s)
por parassíntese:
1 . Lá vem ele, vitorioso do mergulho.
2 . Ora, vá plantar batatas!

2 . luso-brasileiro, cirurgião-dentista.
4 . planalto, contra-regra.
8 . tique-taque, vinagre.
16. metropolitano, combate.

Respostas da unidade 9 — Formação de palavras
Exercícios — pág.101
1)

2)

3)

ajeitar, rejeitar, trejeito, enjeitar etc.
amadurecer, maturidade, imaturo etc.
amizade, inimizade, amigável etc.
corpúsculo, incorporar, corporação etc.
pedreiro, pedregulho, apedrejar etc.
incomum, comunicar, comunidade etc.
cruzada, cruzeiro, encruzilhada etc.
enterrar, encaixar, espedaçar, associar, apodrecer, repatriar, enfraquecer, desalmado,
amolecer, empedrar, enfear, engrandecer, arredondar, envelhecer, entristecer.
3, 1, 2, 5, 4.

4)
5)
6)

a, b, a, b, a, b, a, b, a, a.
a) sufixação b) imprópria c) regressiva
d) prefixação e) parassíntese f ) sufixação
2, 7, 7, 1, 6, 3, 4, 5, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7,

6, 7.
Questão discursiva — pág. 102
1.

a) admissão b) recepção
Testes — pág. 102

1-b
2-a
3-a
4-c

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

9-a
10 - 71
11 - 30
12 - 78

13 - 24
14 - 03

