CURSO INTENSIVO
MÓDULO 10 – 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.
21) (D) A formação é “consciência”, “conscientIZAR” (UM SUFIXO), “conscientIZAÇÃO” (DOIS SUFIXOS).
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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.
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.
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