CURSO E X T E NS I VO
MÓDULO 12 – ESTRUTUR A DAS PA L AVR AS

1) (B) Em todas as alternativas, temos suﬁxos NOMINAIS, mas QUEIRA é verbo.
2) (B) O suﬁxo VEL transforma-se em BIL nos substantivos; nos demais casos, é esse o sentido dos aﬁxos DOR, IN e VEL.
3) (A) Trata-se do suﬁxo IN, de negação. Em INSINUAÇÕES, não tem esse sentido.
4) (B) DÍSPAR é “SEM IGUAL”, sem PAR, diferente.
5) (E) Veja a diferença ortográﬁca: radicais comuns devem ter as mesmas letras.
6) (A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Certo: o prefixo IN de negação.
Errado: eles vêm de adjetivos (RICO e DÓCIL).
Errado: eles não têm preﬁxo.
Errado: não é “invariavelmente”.
Errado: RELÓGIO não tem suﬁxo.

7) (I)
(II)
(III)
(IV)

Certo: são proﬁssionais que têm duas ou mais atividades.
Errado: não revelam o sentido de “BIPROFISSIONALISMO”.
Certo: “bi”, dois; “proﬁssionalismo”, atividade.
Certo: é o sentido da expressão. Letra D

8) (A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Certo: preﬁxos PRE, IM e TRANS.
Errado: REPENTINAMENTE não tem preﬁxo.
Errado: SEMPRE não admite preﬁxo.
Errado: a sílaba tônica permanece igual.
Errado: a divisão seria su – bal – ter – no.

9) (I) Certo: é uma ironia.
(II) Certo: é o contrário da I.
(III) Certo: ambos são femininos. Letra E
10) (B) As famílias são, respectivamente, de IGUAIS e DESIGNAR.
11) (E) São os preﬁxos DES- e IN- de negação. INSINUAÇÃO não tem esse sentido (VEJA A QUESTÃO 3).
12) (D) Ocorreu o acréscimo dos aﬁxos IM- e –DADE.
13) (I) Errado: PRESENTE é primitivo de PRESENTEAR; operante, derivado de OPERAR
(II) Certo: todas são derivadas (de OPERAR, VARIAR, OCUPAR E RESTAR).
(III) Errado: PRESENTE é primitivo;as demais,derivadas (de VIGIR, RESISTIR E INSISTIR). Letra B
14) (C) HOMOGENEIDADE vem do adjetivo HOMOGÊNEO.
15) (I) Certo: ou o homossexual ou o animal.
(II) Certo: PARE para decidir o sentido anterior.
(III) Errado: nada a ver... Letra D
16) (A) 4: arara + Z + inha(s); 2: macaQUInho, de maCaco; 1: veado + inho(s).
17) (A) Veja os verbos: agir (B), instruir (C), consumir (D), omitir (E).
18) (I) Certo: tem o suﬁxo mente.
(II) Certo: veja a terminação verbal.
(III) Errado: é masculino (terminação -OS). Letra D
19) (A) MAJESTADE é primitivo de MAJESTOSO, e todas as demais são derivadas: de cereja (B), Jesus (C), lisonja (D), jeito (E).
20) (B) O derivado seria FLEXIONAL, em que a letra X tem o som de KS.
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21) (D) A formação é “consciência”, “conscientIZAR” (UM SUFIXO), “conscientIZAÇÃO” (DOIS SUFIXOS).
22) (C) São dois suﬁxos de negação, IM- e DES-, com letras diferentes.
23) (B) Veja os verbos: desejar (A), irromper (C), experimentar (D), representar (E).
24) (C) O preﬁxo RE- tem ideia de repetição.
25) (I)
(II)
(III)
(IV)

Certo: elas têm o preﬁxo de UNIÃO CO-.
Certo: ações de “organizar” e “acontecer”.
Certo: o radical é CORD.
Errado: PREVISÍVEL tem preﬁxo PRE; possível, não. Letra D

26) (A) CRACIA é poder.
27) (A) constituição.
(B) constitucional.
(C) constitutivos.
(D) certo: inconstante não é da família de “constituir”.
(E) reconstituir.
28) (A) FRANCO é um nome próprio, derivado do adjetivo FRANCO.
29) (B) Veja os verbos: entrevistar (A), perguntar (C), dialogar (D), funcionar (E).
30) (I) Certo: suﬁxo MENTE.
(II) Errado: INSUBORDINADA tem suﬁxo de negação; INFLUÊNCIA, não.
(III) Errado: são formados por derivação preﬁxal e suﬁxal. Letra A
31) (E) São formados por suﬁxação (DOURO E DADE).
32) (B) de IGUAL e QUER.
33) (D) de CIVILIZAR e REAGIR.
34) (C) 2: de RICO; 1: de JUSTO; 3: de CONHECER; 4: de VELHO.
35) (D) É o suﬁxo – INHO com valores AFETIVOS.
36) (E) A ideia, nesse caso, é de ORIGEM.
37) (A) RINO é “nariz” (B) ACRO é “altura” (C) QUIRO é “mão” (D)certo (E) ESTOMA é “boca”.
38) (E) DÍPTERO é o que tem DUAS asas.
39) (E) PERI não é AO LADO; é AO REDOR.
40) (D) ARQUEOLOGIA é o estudo de COISAS ANTIGAS.
41) (E) SESQUI é UMA VEZ E MEIA.
42) (E) IM- e DES- têm a ideia de negação; PRE- e ANTE-, de anterioridade.
43) (B) Vocabulário!
44) (B) Vocabulário (MAS ESSA É DEMAIS, NÉ?)!
45) (E) Vocabulário!
46) (B) AD- é PRÓXIMO, não “em frente”.
47) (D) EN- é movimento para dentro.
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48) (E) IM- é para DENTRO; EX- é para FORA.
49) (D) Todas têm o preﬁxo IN- (M) de negação, menos INDÍGENA.
50) (C) -ISMO é CONDIÇÃO DE.
51) (B) EXTRA- é para FORA-; INTRA, para DENTRO.
52) (E) É de VERBOS, não de adjetivos (neste caso, DESAPARECER).
53) (B) TEMPO é primitivo.
54) (A) FERIMENTO é derivação suﬁxal (de FERIR).
55) (D) 2: de LIVRO; 3: de FÚRIA; 1: de LEAL; 4: de ABALAR; 5: DOIS radicais; 5: DOIS radicais; 6: DOIS radicais com mudança; 3: de
VENENO; 2: de REAL.
56) (B) é preﬁxal e suﬁxal.
57) (A)
(B)
(C)
(D)
(E)

errado: é suﬁxal.
errado: é primitivo.
errado: é regressiva.
certo: veja o artigo UM, substantivando o pronome ISTO.
errado: é preﬁxal e suﬁxal.

58) (D) Todas têm suﬁxo (de QUIETO, SABÃO E NADAR).
59) (D) BAUNILHA é primitivo.
60) (E) PENSAMENTO é derivação suﬁxal (de PENSAR).
61) (E) DEVER não tem preﬁxo.
62) (B) 2: de ENREDO; 4: de NARRAR; 3: de FINITO; 1: de verbo para substantivo; 5: três palavras.
63) (C) BORBOLETA não tem primitivo.
64) (D) de VALOR.
65) (D) Ocorre mudança de classe gramatical pela colocação do artigo UM: a palavra é substantivada.
66) (D) CABELO e CABEÇA não são da mesma família.
67) (A) Vocabulário!
68) (I) Certo: é só ver os radicais anteriores.
(II) Errado: o sentido é FIGURADO.
(III) Errado: os plurais são “balaios-de-gato” e “camisas-de-força”. Letra A
69) (I) Certo: JUSTIFICAR e ADMIRAR.
(II) Certo: IR e IN, de negação.
(III) Certo: os primitivos são MENTE e SEXO. Letra E
70) (I) Certo: é o seu sentido.
(II) Certo: os primitivos são CULTURA e ARTE.
(III) Certo: é o ATO DE... Letra E
71) (A) IM e A têm ideia de NEGAÇÃO; DUPLI e BI, duplicidade.
72) (I) Errado: As três últimas palavras não tem o preﬁxo IN – de negação.
(II) Certo: A ideia é de AUMENTO, EXAGERO.
(III) Certo: O primitivo é melodia. Letra E
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73) (I) Errado: Os primitivos são CONTRADIZER e TRADIÇÃO, respectivamente.
(II) Certo: EX, para FORA; IN, para DENTRO.
(III) Certo: O primitivo e FIEL. Letra D
74) (D) IN e IR – de negação.
75) (I) Certo: é o sentido do suﬁxo (não confunda com o preﬁxo).
(II) Errado: os sentidos são OPOSTOS.
(III) Certo: o primitivo é PURO. Letra D
76) (B) Vocabulário!
77) (I) Errado: tem preﬁxos e suﬁxos.
(II) Certo: seu suﬁxo tem a mesma forma no masculino e no feminino.
(III) Certo: IRRECONHECÍVEL e INALCANÇÁVEL. Letra D
78) (V)
(V)
(V)
(V)
(V)

“tele” e “publicidade”.
são antônimos, as ideias se opõem: ingenuidade e falta de pudor.
“des”, preﬁxo de negação; “cria”, de “criar”.
“sapiens” e “bobo” são antônimos.
perde-se a primeira sílaba de “publicidade”. Letra B

79) (I) Certo: “reumanização” é “humanizar” de novo; o sentido de “des” como “separação” está dicionarizado...
(II) Certo: os verbos derivados normalmente conjugam-se como os primitivos.
(III) Certo: é regressiva de “curar”. Letra E
80) (C) Veja os primitivos das palavras em questão e as alterações que sofreram: “cirurgia” e “especial”, acréscimo de sufixos; “fez”,
acréscimo de preﬁxo; “curar”, retirada da desinência verbal e redução da forma original da palavra.
81) (E) Examinemos caso a caso: entre “jogador de meio-campo” e “meio-campista” ocorre uma óbvia relação de sinonímia (V);
“narrador” e “comentarista” vêm de verbos (narrar e comentar), mas “empresário” vem de substantivo (empresa) (F); “zagueiro”, de
zaga (V); “preguiçoso”, de preguiça(V).
82) A questão envolve o domínio dos conceitos de preﬁxo, suﬁxo e radical, mas, além disso, muita clareza em vocabulário: a primeira
aﬁrmação está errada (F), já que ocorre preﬁxo em insuficiente, mas não em insistiu (é apenas uma sílaba da palavra, pertencendo
ao seu radical); a segunda está certa (V), apesar de, em ambos os pares, a retirada dos preﬁxos não permitir identiﬁcar o radical
(questão, portanto, tecnicamente deﬁciente). A terceira está certa (V): os primitivos são idílio e dor. A quarta, certa (V) também,
apenas identiﬁca o sentido dos suﬁxos das palavras derivadas do primitivo escravo.
83) Veja as justiﬁcativas: (V) os preﬁxos são im, ir, ir, e des; (V) são exatamente esses os sentidos dos suﬁxos; (V) é descrição perfeita do
ajuste ortográﬁco exigido pelos preﬁxos; (V) os dois preﬁxos são bio e des.
Letra C
84) Questão simples: em I, certa, os primitivos das palavras são, respectivamente, alegre, rebelde e valente; em II, certa, não há
primitivos para tais vocábulos; em III, certa, os primitivos são, respectivamente, pirata e chefe.
Letra E
85) Veja os erros: em (A), não há palavras compostas na alternativa; em (B), certa, são dois grupos de substantivos, com hífen, adquirindo
novos sentidos, conotativos; em (C), “toalha da mesa” não é palavra composta; em (D), não há palavras compostas na alternativa; em
(E), não há palavras compostas na alternativa.
Letra B
86) Veja as justiﬁcativas: I está errada: os primitivos seriam grávido, direito e saco – este último substantivo; II está certa: o verbo seria
aportuguesar; III está certa: o verbo seria aquecer.
Letra D
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87) Veja as relações: em (2), o preﬁxo é DES-; em (3), o preﬁxo é PRE-; em (1), PLANEJAR>PLANEJAMENTO; em (4), TOTALITARISMO, como
em capitalismo, socialismo, etc.
Letra C
88) Veja as relações: em (1), “legal” quer dizer “relativo à lei”, certa; em (2), “legião” está relacionada à ideia de “grupo”, errada; em (3),
“legítimo” pode ser sinônimo de “legal, certa; em (4), “legível” está relacionada à leitura, errada.
Letra A
89) Veja as justiﬁcativas:
(3) “complexidade”, substantivo, vem de “complexo”, adjetivo;
(4) a origem é “deﬁnir”;
(2) a origem é “suportar”, e o preﬁxo de negação, IN.
(1) são dois radicais que, na formação da palavra, não se alteram (“obra” e “prima”). Letra D
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